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การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ  Netflix ของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้ที่เคยใช้บริการ Netflix ที่มีอายุตั้งแต่ 20 
ปีขึ้นไป อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ใน
การทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้สถิติค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
และสถิติการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ 

ผลการวิจัยพบว่า  ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  อายุระหว่าง  20-29 ปี สถานภาพโสด 
การศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่ ากว่า หรือเท่ากับ 20,000 บาท มีความคิดเห็นต่อส่วนประสม
ทางการตลาด ในมุมมองของผู้บริโภคโดยรวม อยู่ในระดับส าคัญมาก มีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านทฤษฎีการใช้
ประโยชน์และความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับมาก 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 1) ผู้บริโภค ที่มี เพศ สถานภาพสมรส และ ระดับการศึกษา
แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการ Netflix แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2) ปัจจัยด้าน
ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Netflix ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 32.7 โดยทุกตัวแปรมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการตัดสินใจใช้บริการ  Netflix ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยตัวแปรที่มีอิทธิพลมากที่สุด ได้แก่ 
ด้านความต้องการของผู้บริโภค 3) ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ ด้านบันเทิง ด้านข้อมูล และ ด้าน
พักผ่อนหรือหลีกหนี มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Netflix ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 
31.0 โดยตัวแปรด้านบันเทิง ด้านข้อมูล และ ด้านพักผ่อนหรือหลีกหนี มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการตัดสินใจ
ใช้บริการ Netflix ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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The objective of this research is to study decision making among consumers regarding 

NETFLIX service usage in the Bangkok metropolitan area. The sample size of this study consisted of 
four hundred Netflix users over twenty years of age and live in Bangkok by using a questionnaire as 
research tool. The statistics for data analysis included percentage, mean, standard deviation, 
independent t-test, one-way ANOVA and Multiple Regression Analysis. 

The results revealed that most of the respondents were female, aged between twenty to 
twenty-nine years of age, with a Bachelor’s degree and single. They were employed and had a monthly 
income less than or equal to 20,000 Baht. The 4C’s of the marketing mix were empirically deemed to 
be at a good level. The factor of the uses of gratification theory were also considered to be at a good 
level. 

The results of these analyses revealed the following : 1) the different personal factors, 
including gender, marital status and education affected decision making in NETFLIX services usage 
at a statistically significant levels of 0.05; 2) The 4C’s of the marketing mix influenced decisions to use 
NETFLIX in Bangkok at 32.7 percent, and all factors had a positive relationship with their decision to 
use the NETFLIX service, with a 0.05 level of statistical significance; the most influential factor was the 
wants of the consumers; 3) The uses and gratification theory in terms of entertainment, information and 
escape influenced decisions to use NETFLIX in Bangkok at 31.0 percent, with a positive relationship 
with their decision to use the NETFLIX service, with statistical significance levels of 0.05 

 
Keyword : DECISION MAKING, CONSUMERS, NETFLIX, NETFLIX SERVICE USAGE, BANGKOK 
METROPOLITAN USAGE 
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ท าแบบสอบถามครั้งนี้ รวมถึงคณาจารย์ทุกท่านที่ได้สั่งสอนประสบการณ์ต่างๆอันน ามาซึ่งความรู้
และความเข้าใจ รวมถึงเจ้าหน้าที่ประจ าภาควิชาบริหารธุรกิจเพื่อสังคมและเจ้าหน้าที่ประจ าห้อง
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ขอบคุณเพื่อนๆ MBA สาขาการตลาดทุกคน ที่เป็นก าลังใจซึ่งกันและกันเสมอมา ตลอดจนให้ความ
ช่วยเหลือและให้ค าแนะน าเป็นอย่างดี 
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บทท่ี 1  
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

นับต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อุตสาหกรรมภาพยนตร์เป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมสูง ไม่ว่า
จะเป็นภาพยนตร์ที่ผลิตในประเทศไทย และภาพยนตร์ที่น าเข้ามาฉายจากต่างประเทศ นับเป็นสื่อ
บันเทิงที่สามารถท าก าไรได้มากมายมหาศาล ผ่านช่องทางการจ าหน่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โรง
ภาพยนต์ การซื้อแผ่นดีวีดี ร้านเช่าภาพยนตร์ การดูภาพยนตร์ผ่านโปรแกรมทางอินเทอร์เน็ต 
รวมถึง เว็บไซต์ที่สามารถดูภาพยนตร์ได้ฟรี ทั้งที่ถูกลิขสิทธิ์ และที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ต้องเสีย
ค่าบริการ เพียงแต่จะมีโฆษณาขึ้นมาก่อน ถึงจะชมภาพยนตร์ได้ เป็นต้น 

ปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีก้าวหน้าไปอย่างมาก มีสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคมาก
ขึ้น ผู้บริโภคมีทางเลือกในการเข้าถึงสื่อได้อย่างหลากหลายโดยเฉพาะสื่อที่ให้บริการผ่าน
อินเทอร์เน็ตซึ่งได้รับความนิยมอย่างมาก ผู้ประกอบการในทุกธุรกิจจ าเป็นต้องใช้สื่อออนไลน์ มา
ช่วยในการท าการตลาดทั้งสิ้นเพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคมากที่สุด ส่งผลให้ผู้บริโภคในปัจจุบัน หันมา
นิยมใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น เช่น การท าธุรกรรมการเงินออนไลน์ การซื้อสินค้า
ออนไลน์ การให้บริการจัดส่งผ่านแอปพลิเคชั่น ธุรกิจการฟังเพลงผ่านมือถือ รวมถึงธุรกิจ
ภาพยนตร์ด้วย 

ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์จึงเกิดธุรกิจการให้บริการในรูปแบบใหม่คือการให้ผู้บริโภค
รับชมภาพยนตร์แบบออนไลน์ด้วยระบบสตรีมมิ่ง(Streaming) ผ่านสื่อต่างๆที่สามารถเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตได้ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และ สมาร์ททีวี เป็นต้น ซึ่งในประเทศ
ไทย ผู้ให้บริการผ่านระบบนี้มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น โดยมีผู้ประกอบการรายใหญ่ๆ ได้แก่ iflix, True 
ID, AIS Play, LINE TV และ Netflix ซึ่งผู้ให้บริการเหล่านี้ต่างก็มีกลยุทธ์ในการท าการตลาดที่จูงใจ
ผู้บริโภคให้ใช้บริการของตนเอง อย่างหลากหลาย แตกต่างกัน เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดได้  

ในปี 2016 Netflix ได้เปิดตัวในไทยอย่างเป็นทางการ ด้วยอินเทอร์เฟซและหน้าปก
เนื้อหาเป็นภาษาไทย พร้อมซับไตเต้ิลไทยและมีพากย์ไทยในบางรายการ ท าให้เข้าถึงคนไทยมาก
ขึ้น นอกจากนี้ประเทศไทยยังสามารถรับชม Netflix’s Original Series พร้อมกันกับทุกประเทศทั่ว
โลก ส่งผลให้ Netflix สามารถติดตลาดในไทยได้ในเวลาอันรวดเร็ว โดยดูได้จากยอดกดไลค์เพจ 
@NetflixTH ซึ่งเป็นเพจของ Netflix ในประเทศไทย ซึ่งมียอดคนติดตามทั้งหมด 51,530,684 คน 
(ข้อมูลในวันที่ 26 ตุลาคม 2561) 



  2 

 

 
 
ภาพประกอบ 1  รายได้รวม ต่อเดือนของ Netflix ต้ังแต่ กันยายน ปี2015- พฤศจิกายน ปี 2018 

 
จากภาพประกอบที่ 1 แสดงให้เห็นว่า เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา Netflix ท ารายได้

ไปกว่า 86.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทั่วโลก จากตลาดแอปพลิเคชันของทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ 
Android ซึ่งสูงขึ้นกว่า 77% เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายนของปีที่แล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้ สถิติรายได้ที่ 
Netflix ท าไว้สูงสุดขึ้น 84.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ถือว่าเป็นจ านวน
รายได้ที่มากที่สุดนับต้ังแต่ Netflix ลงมาแข่งขันในตลาด Mobile Apps ต้ังแต่ปี 2015 นับจนถึง
ตอนนี้ Netflix ท ารายได้รวมไปแล้ว กว่า 1.58 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในตลาดแอปพลิเคชัน
ส าหรับอุปกรณ์พกพา (Nelson, 2561) 

ปัจจุบันตลาด Streaming Video มีมูลค่าทั่วโลกรวมกันมากกว่า 5,160 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ และคาดว่าในปี ค.ศ. 2022 ตลาดจะโตขึ้นเป็น 8,610 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยตลาดใหญ่
ของธุรกิจนี้อยู่ที่อเมริกาเหนือ แต่ถ้าเจาะตลาดลงไป จะพบว่าภูมิภาคที่เติบโตสูงที่สุดคือเอเชีย
แปซิฟิก โดยมีอัตราผู้ชมวิดิโอบนสมาร์ทโฟนในช่วงปี 2015-2017 เพิ่มขึ้นถึง 3 เท่า (Saral.Sun, 
2561) ด้วยความพิเศษของวิดิโอสตรีมมิ่ง  ผู้ชมสามารถเลือกชมภาพยนตร์ได้ทุกที่ทุกเวลา จึงมี
แนวโน้มให้พฤติกรรมของผู้ใช้งานในปัจจุบัน หันมาใช้งานบนสมาร์ทโฟนมากขึ้นทั่วโลก และเป็น
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โอกาสให้ผู้ให้บริการภาพยนตร์บนออนไลน์ (Streamimg Provider) มีช่องทางในการสร้างรายได้
และเติบโตทางธุรกิจมากขึ้น 

แนวโน้มของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปนี้ ส่งผลกับการท าการตลาดในปัจจุบันด้วย 
ผู้บริโภคในปัจจุบันชอบที่จะศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเอง มากกว่าการเชื่อค าโฆษณาจาก
ผู้ประกอบการ รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ทั้ง ประโยชน์ ข้อดี และ ข้อเสีย ของแบ
รนด์อ่ืนๆ เพื่อน าข้อมูลมาเปรียบเทียบ ประกอบการตัดสินใจซื้อ รวมถึง การค านึงถึงความคุ้มค่า
ในแง่ของราคา การใช้ประโยชน์ต่างๆ และความพึงพอใจด้านอารมณ์ ก็น ามาใช้ในการตัดสินใจซื้อ
ด้วย 

ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความส าคัญของการศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
แพ็คเก็จ Netflixของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากธุรกิจนี้สามารถเติบโตในตลาดได้ใน
ระยะยาว เพราะเป็นธุรกิจในรูปแบบใหม่ คู่แข่งขันน้อยราย และได้รับความนิยมจากผู้บริโภคมาก
ขึ้นต่อเนื่อง โดยใช้ปัจจัยที่ค านึงถึงผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางโดยใช้แนวคิดทางการตลาดแบบ 4C’s 
และใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสื่อที่ให้ความบันเทิงอันได้แก่ ทฤษฎีเรื่องการใช้ประโยชน์และความพึง
พอใจ เพื่อน ามาศึกษาเรื่องการตัดสินใจใช้บริการแพ็คเก็จ Netflixเพื่อให้ได้ประโยชน์ในการศึกษา
สูงสุด และการเลือกกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากในกรุงเทพมหานครเป็นเมือง
หลวงและมีประชากรอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก มีอัตราค่าจ้างที่สูงกว่าภูมิภาคอ่ืนและการเข้าถึง
ระบบอินเทอร์เน็ตที่มีความสเถียรมากกว่า จึงเหมาะแก่การท าวิจัยเพื่อน าข้อมูลและผลการศึกษา
มาใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและยังเป็น
แนวทางให้ผู้ที่สนใจในธุรกิจสตรีมมิ่ง (Streaming) น าไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป 
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ต้ังความมุ่งหมายไว้ดังนี้ 
1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจใช้บริการแพ็คเก็จ Netflix ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

2. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาด4C ได้แก่ ความต้องการของผู้บริโภค ต้นทุน
ของผู้บริโภค ความสะดวกในการซื้อ และ การสื่อสาร มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการแพ็คเก็จ 
Netflix ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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3. เพื่อศึกษาทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ ได้แก่ ด้านพักผ่อนหรือหลีก
หนี (Escape)ด้านเข้าสังคม (Social Interaction) ด้านยืนยันตัวตน (Identify) ด้านข้อมูล (Inform 
& Educate) และ ด้านบันเทิง (Entertain) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการแพ็คเก็จ Netflix ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ความส าคัญของการวิจัย 

ผลวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนและพัฒนาการตลาดให้กับธุรกิจภาพยนตร์
ทั้ งในรูปแบบเดิมที่ฉายในโรงภาพยนตร์และรูปแบบใหม่ ที่ ให้บริการบนระบบสตรีมมิ่ง
(Streaming) รวมถึงสามารถน าผลวิจัยที่ได้มาปรับใช้กับธุรกิจที่ให้บริการออนไลน์ในรูปแบบอ่ืนๆ
ได้ 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในท าวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ที่ใช้หรือเคยใช้บริการ Netflix ที่มีอายุต้ังแต่ 20 ปี

ขึ้นไป อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน โดยผู้วิจัยเลือก
กลุ่มเป้าหมายในช่วงอายุนี้ เนื่องจากภาพยนตร์ใน Netflix บางเรื่อง มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับ เพศ ความ
รุนแรง และการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม จึงได้ก าหนดอายุผู้สมัครบริการ  Netflix ต้องมีอายุครบ 20 
ปีขึ้นไป และผลการส ารวจจากเว็บไซต์ Statista พบว่า ช่วงอายุของสมาชิกNetflix สูงสุด อยู่ในช่วง
อายุ 19-29 ปี และ ช่วงอายุ 30-44 ปี ตามล าดับ (Statista, 2560) 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ที่ใช้หรือเคยใช้บริการ  Netflix หรือ ที่มี

อายุต้ังแต่ 20 ปีขึ้นไป อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยค านวณจากสูตรของทาโร่ ยามาเน่ 
(กัลยา วานิชย์บัญชา, 2553) และค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 
390 ตัวอย่าง และเพิ่มจ านวนตัวอย่าง 5 % จึงได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 ตัวอย่าง 
โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างด้วยการแจกแบบสอบถามออนไลน์ โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยผู้วิจัยจะท าการโพสต์ลิงค์ของแบบสอบถามไว้ตาม Close Group บน 
Facebook จ านวน 5 กลุ่ม คือ กลุ่มฉันชอบดูหนัง, Netflix Lover Thailand, Netflix Thai Club, 
กลุ่มย่อยหาคนแชร์ Netflix และ ดูหนัง-24 ชม. และวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified 
Random Sampling) โดยแบ่งแต่ละกลุ่มตามสัดส่วนประชากร และวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก 
(Convenience Sampling) เก็บข้อมูลตัวอย่างจนครบ 400 คน 
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ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) แบ่งเป็นดังนี้ 

1.1 ลักษณะส่วนบุคคล 

1.1.1 เพศ 
- ชาย 
- หญิง 

1.1.2 อาย ุ
- 20 - 29ป ี
- 30 - 39 ป ี
- 40 - 49 ป ี
-.50 ปีขึน้ไป 

1.1.3 สถานภาพสมรส 
- โสด 
- สมรส 
- หม่าย/หย่าร้าง 

1.1.4 ระดับการศึกษา 
- ต่ ากว่าปริญญาตรี 
- ปริญญาตร ี
- สูงกว่าปริญญาตรี 

1.1.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
- ต่ ากว่า หรือ เท่ากับ 20,000 บาท 
- 20,001 - 30,000 บาท 
- 30,001 - 40,000 บาท 
- 40,001 บาทขึ้นไป 

1.2 ส่วนประสมทางการตลาด 4C’s 

1.2.1 ความต้องการของผู้บริโภค (Customer) 
1.2.2 ต้นทุนของผู้บริโภค (Cost) 
1.2.3 ความสะดวกในการซื้อ (Convenience) 
1.2.4 การสื่อสาร (Communication) 
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1.3 ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ 

1.3.1 ด้านพักผ่อนหรือหลีกหนี (Escape) 
1.3.2 ด้านเข้าสังคม (Social Interaction) 
1.3.3 ด้านยืนยันตัวตน (Identify) 
1.3.4 ด้านข้อมูล (Inform & Educate) 
1.3.5 ด้านบันเทิง (Entertain) 

2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ การตัดสินใจใช้บริการแพ็คเก็จ Netflix 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. สตรีมมิ่ง หมายถึง ไฟล์ที่สามารถเล่นไฟล์มัลติมีเดียบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้โดยไม่
ต้องมีการดาวน์โหลดจาก อินเทอร์เน็ตจนครบไฟล์หรือ บันทึกไว้บนเครื่องก่อนรับชม 

2. ผู้ให้บริการภาพยนตร์บนออนไลน์ (Streaming Provider) หมายถึง ผู้ที่น าภาพยนตร์
มาฉายในแต่ละรูปแบบ ผ่านช่องทางออนไลน์แบบสตรีมมิ่งอย่างถูกลิขสิทธิ์ 

3. รายการของNetflix หมายถึง สิ่งบันเทิงในรูปแบบต่างๆที่อยู่ในการให้บริการของ
Netflix อันได้แก ่ภาพยนตร์, ซีรีย์, ละคร, รายการบันเทิง, สารคดี และ การ์ตูนอนิเมชั่น 

4. ผู้บริโภค หมายถึง ผู้ที่อายุต้ังแต่ 20 ปีขึ้นไป อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร ที่เคยใช้
บริการ Netflix เนื่องจากภาพยนตร์ใน Netflix บางเรื่อง มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับ เพศ ความรุนแรง และ
การใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม จึงได้ก าหนดอายุผู้สมัครบริการ Netflix ต้องมีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป 

5. ส่วนประสมทางการตลาด 4C’s หมายถึง ปัจจัยทั้ง 4 ด้าน ที่ช่วยให้นักการตลาด
สามารถเข้าถึงผู้บริโภคในปัจจุบันได้ง่ายขึ้น โดยองค์ประกอบ 4 ด้าน ของ 4C’s มีดังต่อไปนี้ 

5.1 ความต้องการของผู้บริโภค (Customer) คือ การน าเสนอ รายการของNetflix ใน
รูปแบบการให้บริการวิดีโอสตรีมมิ่งที่มีความหลากหลาย น่าสนใจ ผ่านช่องทางออนไลน์ในระบบ
การเป็นสมาชิกแบบรายเดือน ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้ โดยเน้นสิ่งที่
ลูกค้าจะได้รับเป็นส าคัญ 

5.2 ต้นทุนของผู้บริโภค (Cost) คือ การคิดต้นทุนการใช้บริการแพ็คเก็จ Netflix ของ
ผู้บริโภค ที่ต้องจ่ายเพื่อที่จะได้รับชมรายการของNetflix เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถประเมิน และ
เปรียบเทียบความคุ้มค่าในการใช้บริการได้ 



  7 

5.3 ความสะดวกในการซื้อ (Convenience) คือ การวางแผนช่องทางการจ าหน่าย
ค่าบริการ แพ็คเก็จ Netflix และการสร้างความสะดวกสบายในการซื้อแพ็คเก็จ Netflix และบริการ
ของผู้บริโภค 

5.4 การสื่อสาร (Communication) คือ การสร้างเรื่องราว สร้างความเชื่อใจ เพื่อส่งไป
ยังผู้บริโภคผ่านสื่อที่ผู้บริโภคเปิดรับ โดยต้องพิจารณาทั้งสื่อที่ใช้และสารที่ผู้บริโภคจะรับฟัง 

6. ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ หมายถึง ทฤษฎีที่ใช้อธิบายปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อความคาดหวังของผู้ชมในการชมภาพยนตร์ โดยก าหนดความพึงพอใจจากการ
เลือกใช้สื่อไว้ 5 ด้าน ประกอบด้วย 

6.1 ด้านพักผ่อนหรือหลีกหนี (Escape) เป็นการใช้สื่ออิเลคทรอนิคเพื่อหลีกหนีความ
เป็นจริงสักระยะหนึ่ง เช่น การรับชมภาพยนตร์แฟนตาซีที่ช่วยหันเหความสนใจจากความเป็นจริง
ในปัจจุบัน, การรับชมรายการของNetflix ที่ถ่ายท าจากสถานที่ถ่ายท าในต่างประเทศ, การเปิดดูซี
รีย์เพื่อหลีกหนีความเบื่อหน่ายในการใช้ชีวิตประจ าวัน 

6.2 ด้านเข้าสังคม (Social Interaction) เป็นการสร้างสานความสัมพันธ์กับครอบครัว 
เพื่อน และสังคม โดยการใช้ข้อมูลจากการรับชมรายการของ Netflix เพื่อใช้ในการเข้าสังคมกับ
ผู้อ่ืน หรือเป็นหัวข้อในการสนทนาในชีวิตประจ าวัน เช่น การรับชมภาพยนตร์เรื่องดังที่ก าลังเป็น
กระแสนิยมในขณะนั้น, การรับชมภาพยนตร์และซีรีย์ที่เพื่อน หรือคนรู้จัก แนะน า 

6.3 ด้านยืนยันตัวตน (Identify) เป็นการใช้เนื้อหาจากการรับชมรายการของNetflix 
เพื่อสร้างตัวตนหรือ เป็นค่านิยมส่วนบุคลิก เช่น การชื่นชอบรับชมภาพยนตร์แนวโรแมนติค เพื่อบ่ง
บอกถึงลักษณะนิสัยของตนเอง การรับชมซีรีย์บางเรื่องเพราะชอบเนื้อหาของซีรีย์ที่ให้คุณค่าและ
น าเสนอค่านิยมบางอย่างที่สอดคบ้องกับความคิดของตนเอง 

6.4 ด้านข้อมูล (Inform & Educate) เป็นการใช้สื่อเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อ
ทราบถึงเหตุการณ์ต่างๆทั้งในอดีตและปัจจุบันที่อยู่รอบตัว หรือเพื่อสนองความอยากรู้อยากเห็น
และสนองความสนใจของตนเอง เช่น การรับชมรายการสารคดีเพื่อศึกษาความเป็นมาในอดีตและ
ปัจจุบันของต่างประเทศ 

6.5 ด้านบันเทิง (Entertain) เป็น การใช้สื่อเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด ได้รับความ
สนุกสนานทางสุนทรียะ เช่น การรับชมรายการมายากล, การชมภาพยนตร์ที่ชื่นชอบ 

7. การตัดสินใจใช้บริการแพ็คเก็จ Netflix ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร หมายถึง 
กระบวนการในการเลือกที่จะใช้บริการแพ็คเก็จ Netflix ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
ค านึงถึงองค์ประกอบต่างๆดังต่อไปนี้ 
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7.1 การตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ หมายถึงความต้องการที่จะเติมเต็ม
ส่วนที่รู้สึกว่าดีต่อตนเอง เช่น ผู้บริโภครู้สึกเบื่อหน่ายกับการใช้ชีวิตประจ าวันและต้องการหาสื่อที่
ให้ความบันเทิง 

7.2 การเสาะแสวงหาข้อมูล เมื่อเกิดปัญหา ผู้บริโภคจะหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อแสวงหา
หนทางแก้ไข จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น สอบถามจากบุคคลที่ใช้บริการแพ็คเก็จNetflix, การสืบค้น
ข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น 

7.3 การประเมินทางเลือก เมื่อได้ข้อมูลแล้ว จะประเมินทางเลือกเพื่อเลือกและ
ตัดสินใจเลือกทางที่ดีที่สุด ซึ่งอาจเปรียบเทียบจากข้อมูลต่างๆ เช่น คุณสมบัติและประโยชน์ที่
ได้รับจากแพ็คเก็จNetflix เมื่อเทียบกับผู้ให้บริการรายอ่ืนๆ, ความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการ เป็นต้น 

7.4 การตัดสินใจใช้บริการ โดยทั่วไป ผู้บริโภคแต่ละคนจะต้องการข้อมูลและ
ระยะเวลาในการตัดสินใจแตกต่างกันออกไป โดยในงานวิจัยชิ้นนี้ ผู้วิจัยจะใช้ขั้นตอนของการ
ตัดสินใจใช้บริการมาใช้ในการต้ังค าถามในแบบสอบถาม และใช้ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อในการ
ทดสอบสมมติฐาน 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
                  ตัวแปรอิสระ                                                      ตัวแปรตาม 

1. ลักษณะส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
- สถานภาพสมรส 
- ระดับการศึกษา 
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

  
 
 
 
 
 
 
 

การตัดสินใจ 
ใช้บริการแพ็คเก็จNetflix 

ของผู้บริโภค 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

2. ส่วนประสมทางการตลาด 4C’s 
- ความต้องการของผู้บริโภค (Customer) 
- ต้นทุนของผู้บริโภค (Cost) 
- ความสะดวกในการซื้อ (Convenience) 
- การสื่อสาร (Communication) 

 

3. ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ 
- ด้านพักผ่อนหรือหลีกหนี (Escape) 
- ด้านเข้าสังคม (Social Interaction) 
- ด้านยืนยันตัวตน (Identify) 
- ด้านข้อมูล (Inform & Educate)  
- ด้านบันเทิง (Entertain) 

 

 
ภาพประกอบ 2  กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
สมมติฐานในการวิจัย 

สมมติฐานที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 
และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการแพ็คเก็จ Netflix แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาด 4C’s ได้แก่ ความต้องการของผู้บริโภค 
(Customer), ต้นทุนของผู้บริโภค (Cost), ความสะดวกในการซื้อ (Convenience) และ การสื่อสาร 
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(Communication) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการแพ็คเก็จ Netflixของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 3 ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ ได้แก่ ด้านพักผ่อนหรือหลีกหนี 
(Escape), ด้านเข้าสังคม (Social Interaction), ด้านยืนยันตัวตน (Identify), ด้านข้อมูล (Inform 
& Educate) และ ด้านบันเทิง (Entertain) มีอิทธิพลต่อ การตัดสินใจใช้บริการแพ็คเก็จ Netflixของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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บทท่ี 2  
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และได้น าเสนอตาม

หัวข้อต่อไปนี ้
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ 
2. แนวความคิดด้านกระบวนการตัดสินใจใช้บริการ 
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 4C’s 
4. ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ Blumler & Katz (1974) 
5. ข้อมูลทั่วไป เกี่ยวกับ ระบบ Streaming 
6. ประวัติทั่วไปของNetflix 
7. งานวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2539) กล่าวว่า ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย 

อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได้ อาชีพ การศึกษา เหล่านี้เป็นเกณฑ์ที่นิยม
ใช้ในการแบ่งส่วนตลาด ลักษณะด้านประชากรศาสตร์เป็นลักษณะที่ส าคัญและสถิติที่วัดได้ของ
ประชากรที่ช่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะที่ลักษณะด้านจิตวิทยาและสังคมวัฒนธรรมช่วย
อธิบายถึงความคิดและความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายเท่านั้น ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์จะสามารถ
เขาถึงและมีประสิทธิผลต่อการ ก าหนดตลาดเป้าหมายรวมทั้งง่ายต่อการวัด มากกว่าตัวแปรอ่ืน 
ตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ที่ส าคัญมีดังนี้ 

1. เพศ (Sex) เป็นตัวแปรในการแบ่งส่วนตลาดที่ส าคัญเช่นกัน นักการตลาดควรต้อง
ศึกษา ตัวแปรตัวนี้อย่างรอบคอบ เพราะในปัจจุบันนี้ตัวแปรทางด้านเพศมีการเปลี่ยนแปลงใน
พฤติกรรม การบริโภคการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจมีสาเหตุมาจากการที่สตรีท างานมีมากขึ้น 

2. อายุ (Age) เนื่องจากผลิตภัณฑ์จะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่ม
ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่าง นักการตลาดจึงใช้ประโยชน์จากอายุ เป็นตัวแปรด้านประชากร
ศึกษาศาสตร์ที่แตกต่างของส่วนตลาด นักการตลาดได้ค้นหาความต้องการของสวนตลาดส่วนเล็ก 
(Niche Market) โดยมุ่งความส าคัญที่ตลาดอายุส่วนนั้น 
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3. รายได้ การศึกษา อาชีพ และสถานภาพ (Income, Education, Occupation and 
Status) เป็นตัวแปรที่ส าคัญในการก าหนดส่วนของตลาด โดยทั่วไปนักการตลาดจะสนใจผู้บริโภค
ที่มีความร่ ารวย แต่อย่างไรก็ตามครอบครัวที่มีรายได้ปานกลาง และมีรายได้ต่ าจะเป็นตลาดที่มี
ขนาดใหญ่ ปัญหาส าคัญในการแบ่งส่วนตลาดโดยถือเกณฑ์รายได้อย่างเดียวก็คือ รายได้จะเป็น
ตัวชี้การมีหรือไม่มีความสามารถในการจ่ายสินค้า ในขณะเดียวกันการเลือกซื้อสินค้าที่แท้จริง อาจ
ถือเกณฑ์รูปแบบการด ารงชีวิต รสนิยม ค่านิยม อาชีพ การศึกษา ฯลฯ แม้ว่ารายได้จะเป็นตัวแปรท่ี
ใช้บ่อยมาก นักการตลาดส่วนใหญ่จะโยงเกณฑ์รายได้ร่วมกับตัวแปรด้านประชากรศาสตร์หรือ
อ่ืนๆ เพื่อให้การก าหนดตลาดเป้าหมายชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น กลุ่มรายได้สูงที่มีอายุต่างๆ ถือว่าใช้
เกณฑ์ รายได้รวมกับเกณฑ์อายุเปนเกณฑ์ที่นิยมใช้กันมากขึ้น เกณฑ์รายได้อาจจะเกี่ยวข้องกับ
เกณฑ์อายุและอาชีพร่วมกัน 

4. ลักษณะครอบครัว (Marital Status) ในอดีตจนถึงปัจจุบันลักษณะครอบครัวเป็น
เป้าหมายที่ส าคัญของการใช้ความพยายามทางการตลาดมาโดยตลอด และมีความส าคัญยิ่งขึ้น
ในส่วนที่เกี่ยวกับหน่วยผู้บริโภค นักการตลาดจะสนใจจ านวนและลักษณะของบุคคลในครัวเรือนที่
ใช้สินค้าใดสินค้าหนึ่ง และยังสนใจในการพิจารณาลักษณะด้านประชากรศาสตร์ และโครงสร้าง
ด้านสื่อที่จะเกี่ยวข้องกับผู้ตัดสินใจในครัวเรือนเพื่อช่วยในการพัฒนากลยุทธ์การตลาดให้
เหมาะสม 

อดุลย์ จาตุรงคกุล (อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2543) กล่าวว่า ลักษณะส่วนบุคคล รวมถึง อายุ
เพศ วงจรชีวิตของครอบครัว การศึกษา รายได้ เป็นต้น ลักษณะดังกล่าวมีความส าคัญต่อนักการ
ตลาด เพราะมันเกี่ยวพันกับอุปสงค์ (Demand) ในตัวสินค้าทั้งหลาย การเปลี่ยนแปลงส่วนบุคคล
ชี้ให้เห็นถึงการเกิดขึ้นของตลาดใหม่ และตลาดอ่ืนก็จะหมดไป หรือลดความส าคัญลง ลักษณะ
ประชากรศาสตร์ที่ส าคัญมีดังนี้ 

1. อายุ นักการตลาดต้องค านึงถึงความส าคัญของการเปลี่ยนแปลงของประชากรใน
เรื่องของอายุด้วย 

2. เพศ จ านวนสตรี (สมรสหรือโสด) ที่ท างานนอกบ้านเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ นักการ
ตลาดต้องค านึงว่าปัจจุบันสตรีเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ ซึ่งที่แล้วมาผู้ชายเป็นผู้ตัดสินใจซื้อ นอกจากนั้น
บทบาทของสตรีและบุรุษมีบางส่วนที่ซ้ ากัน 

3. วงจรชีวิตของครอบครัว ขั้นตอนแต่ละขั้นของวงจรชีวิตของครอบครัวเป็น
ตัวก าหนดที่ส าคัญของพฤติกรรม ขั้นตอนของวงจรชีวิตของครอบครัวแบ่งออกเป็น 9 ขั้นตอน ซึ่ ง
แต่ละขั้นตอนนั้นจะมีพฤติกรรมการซื้อที่แตกต่างกัน 
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4. การศึกษาและรายได้ การศึกษามีอิทธิพลต่อรายได้เป็นอย่างมาก การรู้ว่าอะไร
เกิดขึ้นกับการศึกษาและรายได้เป็นสิ่งส าคัญเพราะแบบแผนการใช้จ่ายขึ้นอยู่กับรายได้ที่คนมี 

จากแนวคิดและทฤษฎีที่ได้กล่าวมา ผู้วิจัยได้น ามาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาเกี่ยวกับ
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของงานวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ปัจจัยเรื่องเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  

 
2. แนวความคิดด้านกระบวนการตัดสินใจใช้บริการ 

2.1 ความหมายของการตัดสินใจ 
การตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการในการเลือกที่จะกระท าสิ่ง

ใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือกต่างๆที่มีอยู่ ซึ่งผู้บริโภคมักจะต้องตัดสินใจในทางเลือกต่างๆของสินค้าและ
บริการอยู่เสมอ โดยที่เขาจะเลือกสินค้าหรือบริการตามข้อมูลและข้อจ ากัดของสถานการณ์ การ
ตัดสินใจจึงเป็นกระบวนการที่ส าคัญและอยู่ภายในจิตใจของผู้บริโภค (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550) 

ขั้นตอนการตัดสินใจ (Buying Decision Process) เป็นล าดับขั้นตอนในการตัดสินใจ
ของผู้บริโภคโดยมีล าดับกระบวนการ 5 ขั้นตอน ดังกระบวนการตัดสินใจซื้อ 5 ขั้นตอนของบริโภค  
ดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541) 

2.2 กระบวนการตัดสินใจใช้บริการ 
กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค (Decision Process) แม้ผู้บริโภคจะมีความ

แตกต่างกัน มีความต้องการแตกต่างกันแต่ผู้บริโภคจะมีรูปแบบการตัดสินใจซื้อที่คล้ายคลึงกัน ซึ่ง
กระบวนการตัดสินใจซื้อ แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

2 .2 . 1  การตระหนักถึ งปัญหาหรือความต้องการ  (Problem or Need 
Recognition) 

ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรู้สึกถึงความแตกต่างระหว่างสภาพที่เป็นอุดมคติ 
(Ideal) คือ สภาพที่เขารู้สึกว่าดีต่อตนเอง และเป็นสภาพที่ปรารถนากับสภาพที่เป็นอยู่จริง 
(Reality) ของสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเอง จึงก่อให้เกิดความต้องการที่จะเติมเต็มส่วนต่างระหว่าง
สภาพอุดมคติกับสภาพที่เป็นจริง โดยปัญหาของแต่ละบุคคลจะมีสาเหตุที่แตกต่างกันไป สามารถ
สรุปได้ว่า ปัญหาของผู้บริโภคอาจเกิดขึ้นจากสาเหตุ ต่อไปนี้ 

2.2.1.1 สิ่งของที่ใช้อยู่เดิมหมดไป เมื่อสิ่งของเดิมที่ใช้ในการแก้ปัญหาเริ่มหมด
ลง จึงเกิดความต้องการใหม่จากการขาดหายของสิ่งของเดิมที่มีอยู่ ผู้บริโภคจึงจ าเป็นต้องการหา
สิ่งใหม่มาทดแทน 
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2.2.1.2 ผลของการแก้ปัญหาในอดีตน าไปสู่ปัญหาใหม่ เกิดจากการที่การใช้
ผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งในอดีตอาจก่อให้เกิดปัญหาตามมา เช่น เมื่อสายพานรถยนต์ขาดแต่ไม่
สามารถหาสายพานเดิมได้ จึงต้องใช้สายพานอ่ืนทดแทนที่ไม่ได้มาตรฐาน ท าให้รถยนต์เกิดเสียง
ดัง จึงต้องไปหาสเปรย์มาฉีดสายพานเพื่อลดการเสียดทาน 

2.2.1.3 การเปลี่ยนแปลงส่วนบุคคล การเจริญเติบโตของบุคคลทั้งด้านวุฒิภาวะ
และคุณวุฒิหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงในทางลบ เช่น การเจ็บป่วย รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
ทางกายภาพ การเจริญเติบโตหรือแม้กระทั่งสภาพทางจิตใจที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงและ
ความต้องการใหม่ๆ 

2.2.1.4 การเปลี่ยนแปลงของสภาพครอบครัว เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ครอบครัว เช่น การแต่งงาน การมีบุตร ท าให้มีความต้องการสินค้าหรือบริการเกิดขึ้น 

2.2.1.5 การเปลี่ยนแปลงของสถานะทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลง
ของสถานะทางการเงินทั้งทางด้านบวกหรือด้านลบ ย่อมส่งผลให้การด าเนินชีวิตเปลี่ยนแปลง 

2.2.1.6 ผลจากการเปลี่ยนกลุ่มอ้างอิงบุคคล จะมีกลุ่มอ้างอิงในแต่ละวัย แต่ละ
ช่วงชีวิต และแต่ละกลุ่มสังคมที่แตกต่างกัน ดังนั้นกลุ่มอ้างอิงจึงเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
และการตัดสินใจของผู้บริโภค 

2.2.1.7 ประสิทธิภาพของการส่งเสริมทางการตลาด เมื่อการส่งเสริมการตลาด
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การลด แลก แจก แถม การขายโดยใช้พนักงาน
หรือการตลาดทางตรงที่มีประสิทธิภาพ ก็จะสามารถกระตุ้นให้ผู้บริโภคตระหนักถึงปัญหาและเกิด
ความต้องการขึ้นได้ 

เมื่อผู้บริโภคได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น เขาอาจจะหาทางแก้ไขปัญหานั้นหรือไม่ก็
ได้ หากปัญหาไม่มีความส าคัญมากนัก คือจะแก้ไขหรือไม่ก็ได้ แต่ถ้าหากปัญหาที่เกิดขึ้นยังไม่
หายไป ไม่ลดลงหรือกลับเพิ่มขึ้นแล้ว ปัญหาน้ันก็จะกลายเป็นความเครียดที่กลายเป็นแรงผลักดัน
ให้พยายามแก้ไขปัญหา ซึ่งเขาจะเริ่มหาทางแก้ไขปัญหาโดยการเสาะหาข้อมูลก่อน 

2.2.2 การเสาะแสวงหาข้อมูล (Search for Information)  
เมื่อเกิดปัญหา ผู้บริโภคก็ต้องแสวงหาหนทางแก้ไข โดยหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อ

ช่วยในการตัดสินใจ จากแหล่งข้อมูลต่อไปนี้ 
2.2.2.1 แหล่งบุคคล (Personal Search) เป็นแหล่งข่าวสารที่เป็นบุคคล เช่น 

ครอบครัว มิตรสหาย กลุ่มอ้างอิง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรือผู้ที่เคยใช้สินค้านั้นแล้ว 
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2.2.2.2 แหล่งธุรกิจ (Commercial Search) เป็นแหล่งข่าวสารที่ได้ ณ.จุดขาย
สินค้า บริษัทหรือร้านค้าที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้จัดจ าหน่าย หรือจากพนักงานขาย 

2.2.2.3 แหล่งข่าวทั่วไป (Public Search) เป็นแหล่งข่าวสารที่ได้จากสื่อมวลชน
ต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ รวมถึงการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต 

2.2.2.4 จากประสบการณ์ของผู้บริโภคเอง (Experimental Search) เป็นแหล่ง
ข่าวสารท่ีได้รับจากการลองสัมผัส ตรวจสอบ การทดลองใช้ 

ผู้บริโภคบางคนก็ใช้ความพยายามในการเสาะแสวงหาข้อมูลในการใช้ประกอบการ
ตัดสินใจซื้อมากแต่บางคนก็น้อย ทั้งนี้ อาจขึ้นอยู่กับปริมาณของข้อมูลที่เขามีอยู่เดิม ความรุนแรง
ของความปรารถนา หรือความสะดวกในการสืบเสาะหา 

2.2.3 การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) 
เมื่อผู้บริโภค ได้ข้อมูลจากขั้นตอนที่ 2 แล้ว ก็จะประเมินทางเลือกและตัดสินใจ

เลือกทางที่ดีที่สุด วิธีการที่ผู้บริโภคใช้ในการประเมินทางเลือกอาจจะประเมิน โดยการเปรียบเทียบ
ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของแต่ละสินค้าและคัดสรรในการที่จะตัดสินใจเลือกซื้อจากหลากหลาย
ตรายี่ห้อให้เหลือเพียงตรายี่ห้อเดียว อาจขึ้นอยู่กับความเชื่อนิยมศรัทราในตราสินค้านั้นๆ หรืออาจ
ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้บริโภคที่ผ่านมาในอดีตและสถานการณ์ของการตัดสินใจรวมถึง
ทางเลือกที่มีอยู่ด้วยทั้งนี้ มีแนวคิดในการพิจารณา เพื่อช่วยประเมินแต่ละทางเลือก เพื่อให้
ตัดสินใจได้ง่ายขึ้น ดังต่อไปนี้ 

2.2.3.1 คุณสมบัติ (Attributes) และประโยชน์ของสินค้าที่ได้รับ (Benefit) คือ 
การพิจารณาถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับ และคุณสมบัติของสินค้าว่า สามารถท าอะไรได้บ้างหรือมี
ความสามารถแค่ไหนผู้แต่ละรายจะมองผลิตภัณฑ์ว่าเป็นมวลรวมของลักษณะต่างๆ ของ
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งผู้บริโภคจะมองลักษณะแตกต่างของลักษณะเหล่านี้ว่าเกี่ยวข้องกับตนเองเพียงใด 
และเขาจะให้ความสนใจมากท่ีสุดกับลักษณะที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของเขา 

2.2.3.2  ระดับความส าคัญ (Degree of Importance) คือการพิจารณาถึง
ความส าคัญของคุณสมบัติ (Attribute Importance) ของสินค้าเป็นหลักมากกว่าพิจารณาถึงความ
โดดเด่นของสินค้า (Salient Attributes) ที่เราได้พบเห็น ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับลักษณะต่างๆ
ของผลิตภัณฑ์ในระดับแตกต่างกันตามความสอดคล้องกับความต้องการของเขา 

2.3.3.3 ความเชื่อถือต่อตรายี่ห้อ (Brand Beliefs) คือการพิจารณาถึงความ
เชื่อถือต่อยี่ห้อของสินค้าหรือภาพลักษณ์ของสินค้า (Brand Image) ที่ผู้บริโภคได้เคยพบเห็น รับรู้
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จากประสบการณ์ในอดีต ผู้บริโภคจะสร้างความเชื่อในตรายี่ห้อขึ้นชุดหนึ่งเกี่ยวกับลักษณะแต่ละ
อย่างของตรายี่ห้อ ซึ่งความเชื่อเกี่ยวกับตรายี่ห้อมีอิทธิพลต่อการประเมินทางเลือกของผู้บริโภค 

2.3.3.4 ความพอใจ (Utility Function) คือการประเมินว่า มีความพอใจต่อสินค้า
แต่ละยี่ห้อแค่ไหน ผู้บริโภคมีทัศนคติในการเลือกตรา โดยผู้บริโภคจะก าหนดคุณสมบัติผลิตภัณฑ์
ที่เขาต้องการแล้วผู้บริโภคจะเปรียบเทียบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการกับคุณสมบัติของตรา
ต่างๆ 

2.3.3.5 กระบวนการประเมิน (Evaluation Procedure) วิธีนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งที่
น าเอาปัจจัยส าหรับการตัดสินใจหลายตัว เช่น ความพอใจ ความเชื่อถือในยี่ห้อ คุณสมบัติของ
สินค้ามาพิจารณาเปรียบเทียบให้คะแนน แล้วหาผลสรุปว่ายี่ห้อใดได้รับคะแนนจากการประเมิน
มากที่สุด ก่อนตัดสินใจซื้อต่อไป 

2.2.4 การตัดสินใจใช้บริการ (Decision Marking) 
โดยปกติแล้วผู้บริโภคแต่ละคนจะต้องการข้อมูลและระยะเวลาในการตัดสินใจ

ส าหรับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดแตกต่างกัน คือ ผลิตภัณฑ์บางอย่างต้องการข้อมูลมาก ต้องใช้
ระยะเวลาในการเปรียบเทียบนาน แต่บางผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคก็ไม่ต้องการระยะเวลาการตัดสินใจ
นาน 

2.2.5 พฤติกรรมหลังการใช้บริการ (Post purchase Behavior) 
หลังจากที่ซื้อสินค้ามาแล้ว ผู้บริโภคก็จะมีประสบการณ์จากการใช้สินค้า ซึ่งจะ

บ่งบอกถึงความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ โดยการประเมินว่า สินค้านั้นสามารถตอบสนองตาม
ความคาดหวังที่ผู้บริโภคต้องการได้หรือไม่ ซึ่งจะส่งผลต่อแนวโน้มในการตัดสินใจซื้อสินค้าในครั้ง
ต่อไป (Kotler, 2000) หากผู้บริโภคมีความพอใจในตราสินค้านั้นก็ย่อมมี แนวโน้มสูงที่ผู้บริโภค จะ
ซื้อสินค้านั้นอีกครั้ง ในทางตรงกันข้ามหากตราสินค้านั้นไม่สามารถ ตอบสนองความคาดหวังและ
ไม่สร้างความพอใจให้ผู้บริโภคได้ แนวโน้มการซื้อตราสินค้าครั้งต่อไป ย่อมน้อยลงหรือมีแนวโน้ม
เปลี่ยนไปซือ้ตราสินค้าอ่ืนได้  

จากข้อมูลแนวความคิดด้านกระบวนการตัดสินใจซื้อข้างต้น ได้แก่ การตระหนักถึง
ปัญหาหรือความต้องการ (Problem or Need Recognition) การเสาะแสวงหาข้อมูล (Search for 
Information) การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) การตัดสินใจซื้อ (Decision 
Marking) และ พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post purchase Behavior)  ตาม แนวคิดของ ศิริวรรณ เสรี
รัตน์ และคณะ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยอธิบายขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน
ได้เป็นอย่างดี ผู้วิจัยได้น าแนวคิดที่กล่าวมาข้างต้น มาใช้ในการก าหนดกรอบงานวิจัย รวมถึง
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ก าหนดเป็นหัวข้อแบบสอบถาม  แต่เนื่องด้วยผู้วิจัยต้องการวิจัยจนถึงประเด็นเรื่องการตัดสินใจใช้
บริการเท่านั้น จึงมิได้น าพฤติกรรมหลังการใช้บริการ มาวิเคราะห์ในงานวิจัยครั้งนี้ด้วย 
 
3. แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 4C’s  

ปัจจุบัน เข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ ที่ผู้บริโภคมีทางเลือกในการบริโภคสินค้าและบริการได้
อย่างหลากหลายมากขึ้น เนื่องจากมีสินค้าและบริการให้เลือกในตลาดจ านวนมากโดยไม่ต้องผ่าน
ตัวแทน หรือพ่อค้าคนกลาง ดังนั้นผู้ประกอบการจึงต้องพยายามหากลยุทธ์ต่างๆ ที่จะสื่อสารไปยัง
ผู้บริโภคเป้าหมายเพื่อให้จดจ าตราสินค้าได้ รวมถึงให้ตราสินค้าเข้าไปนั่งในใจของผู้บริโภค และ
ก่อให้เกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการนั้นๆในท้ายที่สุด ดังนั้นการก าหนดกลยุทธ์ในการท า
การตลาด อาจจะไม่ใช้เพียงส่วนประสมการตลาด หรือ 4P’s อีกต่อไป เนื่องจาก 4P’s เป็นมุมมอง
เกี่ยวกับตลาดด้านผู้ขายเพียงอย่างเดียว แต่เนื่องจากปัจจุบันนักการตลาดให้ความสนใจแนวคิด
เรื่อง การตลาดที่เน้นผู้บริโภค (Consumer Orientation) กล่าวคือ ก่อนจะผลิตสินค้าออกขาย ควร
ศึกษาถึงตลาดเป้าหมาย ทั้งรายละเอียดเรื่องประชากรศาสตร์ วิถีชีวิต นิสัยการบริโภค รวมถึง 
หลักจิตวิทยาเสียก่อน ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้นักการตลาดจ าเป็นต้องเข้าใจให้ละเอียดลึกซึ้ง 
ดังนั้นผู้ประกอบการหรือนักการตลาดจ าเป็นต้องก าหนดจากมุมมองของลูกค้าเป็นหลัก เพื่อ
พัฒนาแผนการตลาด และทิศทางการบริโภคสินค้าในมุมมองของผู้บริโภคให้ได้ จึงเป็นที่มาของ
การก าหนดแนวทางโดยใช้หลัก 4C’s ซึ่งน าเสนอโดยลูเตอร์บอร์น (Schultz, Tannenbaum, & 
Lauterborn, 1994) ซึ่งมองว่านักการตลาดควรพิจารณาในมุมมอง 4C’s ก่อนแล้วจึงวางแผน
ออกมาเป็น 4P’s  

ความหมายของ ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผู้บริโภค 
4C’s (Customer, Cost, Convenience, and Communication) นั่นคือ นักการตลาด

หันมามองมุมใหม่ ที่เป็นมุมมองของผู้บริโภคว่าต้องการอะไร (Consumer Wants and Needs) 
ผู้บริโภคมีต้นทุนเท่าไหร่ (Consumer’s Cost to Satisfy) จะเพิ่มความสะดวกในการซื้อสินค้าให้กับ
ผู้บริ โภคได้อย่างไร (Convenience to buy) ควรจะสื่อสารอย่างไรเพื่อให้ผู้บริ โภครับฟัง 
(Communication that Connects) และด้วยหลัก 4C’s นี้เองที่จะท าให้นักการตลาดสามารถเข้าถึง
ผู้บริโภคในปัจจุบันได้ง่ายขึ้น 

Bob Lauterborn ได้กล่าวถึงแนวคิดการตลาดแบบ 4C’s ไว้ ในหนังสือพิมพ์  
Advertising Age โดยเสนอแนวคิดการท าการตลาดในรูปแบบ 4C’s ของเขาเอาไว้ ดังนี้  
(Lauterborn, 1990) 
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ความต้องการของผู้บริโภค  (Consumer Wants and Needs) แทนที่จะผลิตอะไร
ก็ได้ที่ขายได้แต่ต้องผลิตอะไรที่ผู้บริโภคต้องการมากกว่า เพราะปลาที่เคยคิดว่าหย่อนเหยื่ออะไร
ไปก็จะฮุบเสียหมดนั้น ได้เรียนรู้แล้วว่าพวกเขาควรจะฮุบเหยื่ออะไร และแบบไหน สินค้าที่ผลิต
ออกมานั้นควรเป็นสินค้าที่ผู้บริโภคจะซื้อใช้เพื่อแก้ปัญหาการอยู่รอดของพวกเขา (Consumer 
Solution) แทนที่จะเป็นการอยู่รอดของผู้ผลิตและผู้จัดจ าหน่าย 

ต้นทุนของผู้บริโภค (Consumer’s Cost to Satisfy) แนวคิดการต้ังราคาเพื่อให้
ผู้ผลิตแล้วผู้จัดจ าหน่ายอยู่รอดนั้น ต้องเปลี่ยนไปเป็นการต้ังราคาโดยการพิจารณาถึงต้นทุนของ
ผู้บริโภคที่ต้องจ่ายเพื่อที่จะให้ได้สินค้ามาใช้ ซึ่งการต้ังราคานั้นต้องค านวณถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่
ผู้บริโภคต้องจ่ายออกไปก่อนที่จะจ่ายเงินซื้อสินค้า ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องการเดินทาง ค่า
จอดรถ ค่าเสียเวลา เป็นต้น 

ความสะดวกในการซื้อ (Convenience to Buy) การกระจายสินค้าในทุกๆจุดขาย
ที่เป็นไปได้ โดยคิดว่าหากจุดขายสินค้ามีมากจะท าให้ผู้บริโภคจะยิ่งซื้อ นั้นก็เป็นเรื่องที่หลงสมัยไป
แล้ว ช่องทางการจัดจ าหน่ายสมัยใหม่นั้นต้องคิดว่าจะเพิ่มความสะดวกในการซื้อสินค้าและบริการ
ของผู้บริโภคได้อย่างไร เพราะในตอนนี้ผู้บริโภคจะเป็นผู้ตัดสินว่าจะซื้อที่ไหน ซื้อมากเท่าไร และซื้อ
เวลาใดมากกว่าการซื้อตามช่องทางที่ถูกก าหนดขึ้นจากผู้ผลิตและผู้จัดจ าหน่าย 

การสื่อสาร (Communication) วิธีการสื่อสารนั้นแทนที่จะใช้สื่อเพื่อกระตุ้นการ
ตัดสินใจซื้อแบบในอดีตที่เคยประสบความส าเร็จ ปัจจุบันการสื่อสารต้องพิจารณาทั้งสื่อและสาร
ใดที่ผู้บริโภคจะรับฟัง การตลาดวันนี้ไม่ใช่ว่าผู้บริโภคจะยอมฟังในสิ่งที่เราต้องการจะพูดดัง
เช่นเดิม แต่วันนี้ผู้บริโภคเลือกที่จะฟังและไม่ฟัง เลือกที่จะเชื่อและไม่เชื่อ ดังนั้นการส่งเสริม
การตลาดจึงควรหันมาให้ความส าคัญในเรื่องการสื่อสารมากกว่าการลดแลกแจกแถม รวมถึงให้
ความส าคัญในการสร้างเรื่องราว สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ ผ่านสื่อที่ผู้บริโภครับฟังมากกว่า 

ในการปรับเปลี่ยนแนวคิดนี้ เปปเปอร์ และ โรเจอร์ (Peppers & Rogers, 1995) ได้
เสนอไว้ในหนังสือ New marketing paradigm ว่า ในยุคปัจจุบันนี้เป็นยุคที่ถึงเวลาของการให้ลืม 
4P’s และให้มอง 4C’s แทน Model 4C’s นี้เป็นแนวคิดเป็นมุมมองที่ให้ความส าคัญกับผู้บริโภค
เป็นหลัก นักการตลาดจ าเป็นต้องค านึงถึงการที่จะท าอย่างไรให้สินค้าเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
ผู้บริโภค นั่นคือ นักการ ตลาดต้องรู้จักผู้บริโภคเป็นอย่างดีว่า ผู้บริโภค ใช้สินค้าไปเพื่ออะไร ใช้
อย่างไร ใช้บ่อยแค่ไหน มี อะไรเป็นแรงจูงใจ สื่อที่เข้าถึงมีอะไรบ้าง ตลอดจนผู้บริโภคมี Life style 
อย่างไร เป็นต้น องค์ประกอบ 4 ด้าน ของ 4C’s เมื่อเทียบกับ 4P’s เป็นดังนี้  
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1)  จาก Product ไปสู่  Consumer Solution (ด้านการตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้า) ผู้ผลิตจะไม่สามารถขายของที่ผลิตได้แต่จะสามารถขายของที่ผู้บริโภคต้องการ
ได้การเน้นไปที่ ผู้บริโภคเป็นส าคัญ Customer is the King. ก าลังกลายมาเป็นสิ่งส าคัญที่ทุก
อง ค์การให้ความสนใจ  และนั่ น คือที่ มาของ  ค าว่ า  CRM หรือ  Customer Relationship 
Management หรือ บางแห่งก็เรียกว่า Customer Relationship Marketing หรือ Relationship 
Marketing 

2) จาก Price ไปสู่  Customer Cost (ด้านต้นทุนการใช้บริการของลูกค้า) 
ผู้บริโภคไม่สนใจราคาขาย เพราะบรรดา Modern Trade ต่างตัดราคาจนผู้บริโภคสามารถซื้อ
สินค้าได้ในราคาที่พอใจแล้ว แต่สิ่งที่ผู้ผลิตต้องค านึงถึงก็คือ การลดต้นทุนในกระบวนการผลิต
สินค้าให้ถูกลง เพื่อที่จะ สามารถขายให้บรรดา Modern Trade และ Discount Stores ได้ในราคา
ที่ถูกที่สุด ฉะนั้น ในปัจจุบันนี้เราจึงได้ยินค าว่า ของดีต้องราคาถูกด้วย จึงจะซื้อ จากการที่ผู้ผลิต
ต่างหันมาค านึงถึงการลดต้นทุน หรือลดค่าใช้จ่ายในส่วนที่ไม่มี Value Added นั้น ท าให้เกิด 
ศาสตร์ใหม่ๆอย่างเช่น พวก ECR และ Supply Chain Management (SCM) และ Logistic 

3) จาก Place ไปสู่ Convenience (ด้านความสะดวกสบายในการใช้บริการ) ใน
ปัจจุบันผู้บริโภคไม่สนใจร้านค้าที่จะต้องขับรถหรือเดินทางไปหาซื้ออีกแล้ว เพราะความรีบเร่งและ 
ระบบการจราจรที่ติดขัด ท าให้ผู้บริโภคปรับความคิดมาเป็นความสะดวกในการหาซื้อ ฉะนั้น 
บริษัทใด ที่อ านวยความสะดวกในการหาซื้อสินค้าหรือบริการ ผู้บริโภคก็จะไปซื้อสินค้ากับร้านค้า
นั้น เช่นบรรดา พวก Convenience Stores หรือ พวก Discount Store ที่แย่งกันเปิดในแหล่งชุมชน
กันมากขึ้น หรือ แม้แต่อาหาร แทนที่จะให้คนเดินทางไปกินที่ร้าน ก็เกิดการบริการแบบส่ งถึงบ้าน 
หรือ Home Delivery แทน อย่างเช่น Pizza Hut หรือ พวก Fast Foods ทั้งหลาย ผู้บริโภคจึงมี
ความสะดวกสบาย หรือ Convenience ในการซื้อมากขึ้น นอกจากนี้ สถานที่จัดจ าหน่ายนั้น
จะต้องมีให้ทั่วถึงที่ผู้บริโภคสามารถหาซื้อได้ง่าย 

4) จาก Promotion ไปสู่ Communications (ด้านการติดต่อสื่อสารของลูกค้า) 
โดย นักการตลาดเริ่มมองว่า Promotion เป็นค าที่มีความหมายแคบเกินไป เพราะในกระบวนการ
ส่งเสริมการขายนั้น การสื่อสารเป็นส่วนที่ส าคัญที่สุด นักการตลาดจึงควรมองเป็นองค์รวม เป็น 
Communication ที่สื่อสารกับผู้บริโภค ในภาพรวม แทนที่มองแบบแยกส่วน ว่าจะโฆษณา อย่างไร
จะลดแลกแจกแถมอย่างไร เหมือนในสมัยก่อน 

จากข้อมูลทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดข้างต้น อธิบายถึง 4C’s ได้แก่ 
ความต้องการของผู้บริโภค  (Consumer Solution) ต้นทุนของผู้บริโภค (Cost) ความสะดวกในการ
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ซื้อ (Convenience) และ การสื่อสาร (Communications) ตาม แนวคิดของ บ็อบ ลูเทอร์บอร์น ซึ่ง
เป็นเครื่องมือในการตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน 
ผู้วิจัยได้น าทฤษฎีที่กล่าวมาข้างต้น มาใช้ในการก าหนดสมมุติฐานการวิจัย ก าหนดกรอบงานวิจัย 
รวมถึงก าหนดหัวข้อแบบสอบถาม 
 
4. ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ (Uses and Gratifications Theory) 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า ทฤษฎีที่เหมาะสมส าหรับใช้อธิบายปัจจัยที่มี 
ผลกระทบต่อความคาดหวังของผู้ชมในการชมภาพยนตร์คือ ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึง
พอใจ(The Uses and Gratifications Theory) ซึ่ง Blumler & Katz อธิบายว่า ผู้ใช้สื่อจะมีบทบาท
ที่ส าคัญในการเลือกและบริโภคสื่อ ผู้ใช้สื่อเป็นบุคคลที่มีส่วนส าคัญที่สุด ของขั้นตอนการสื่อสาร
และเป็นผู้ที่เลือกใช้สื่อเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของตนในการใช้หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่าผู้ใช้สื่อ 
จะเลือกใช้สื่อท่ีสามารถสนองความต้องการของตนเอง (Blumler & Katz, 1974) 

ค าว่า ความพึงพอใจ (Gratifications) นั้นใน Longman Dictionary of Contemporary 
English อธิบายว่า หมายถึงภาวะที่มีความพอใจซึ่ ง คล้ายกับที่แม็คคอนส์และเบคเกอร์  
(McCombs & Becker, 1979) ได้อธิบายไว้ว่าคนเรามีเหตุผลในการเลือกใช้สื่อหรือเปิดรับสื่อ
แตกต่างกันไป หมายถึงบางอย่างที่สื่อนั้นสามารถตอบสนองและสร้างความพอใจให้แก่บุคคลนั้น
ได้ซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะบุคคล และนี่คือสิ่งที่เรียกว่า ความพึงพอใจ (Gratifications) 

ความหมายของค าว่า ประโยชน์ (Uses) กับความพึงพอใจ (Gratifications) คาร์ล อีริค 
โรเสนเกรน (Rosengren, 1974) กล่าวไว้ว่าทั้ง 2 ค านี้มีความสัมพันธ์กันในแง่ที่ว่า ประโยชน์
สามารถน าไปสู่ความพึงพอใจ และความพึงพอใจก็อาจได้รับประโยชน์  

แคนซ์ (Katz) บลูมเมอร์ (Blumler) และเกอร์วิทซ์  (Gurvitch) ได้กล่าวถึงแนวทาง
การศึกษาการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ แสดงให้เห็นในรูปแบบจ าลองดังนี้  (Katz, Blumler, 
& Gurevitch, 1983) 
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ภาพประกอบ 3  แบบจ าลองการใช้ประโยชน์ และ ความพึงพอใจของ Katz และ คณะ 
 

แบบจ าลองการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของแคทซ์และคณะนี้ ได้อธิบายถึง
กระบวนการรับสารโดยปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มบุคคลซึ่งแสดงให้เห็นว่า การเลือกบริโภคสื่อขึ้นอยู่
กับความต้องการหรือแรงจูงใจของผู้รับสารเอง บุคคลแต่ละคนย่อมมีวัตถุประสงค์ มีความต้ังใจ
และมีความต้องการใช้ประโยชน์จากสื่อเพื่อสนองความพึงพอใจของตนเองด้วยเหตุผลต่างๆกัน 

แนวคิดของทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจเป็นแนวคิดในแง่บวกต่อสื่อ ที่
อธิบายว่า ผู้ใช้สื่อมีอิสระที่จะเลือกใช้สื่อที่เห็นว่าเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการและสื่อที่
เลือกมีผลกระทบต่อตนตามที่ ต้องการ นอกจากนี้  Blumler & Katz (1974) ยังเชื่อด้วยว่า 
วัตถุประสงค์ของการเลือกใช้สื่อมิได้มีเพียงวัตถุประสงค์เดียว ในทางตรงกันข้าม ผู้ใช้สื่อมี
วัตถุประสงค์หลากหลายในการเลือกใช้สื่อ และคาดหวังผล กระทบที่หลากหลายจากสื่อ ดังนั้น 
ผู้ใช้สื่อจะเลือกใช้สื่อที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และให้ผลกระทบตามที่ตนต้องการ โดยที่ความ
ต้องการนี้เองเป็นแรงจูงใจที่ท าให้ผู้บริโภคเลือกใช้สื่อ อย่างไรก็ตาม ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และ
ความพึงพอใจ ให้ความสนใจน้อยมากกับ ผลกระทบข้างเคียงในการใช้สื่อที่ผู้ใช้สื่ออาจได้รับจาก
การใช้สื่อมากเกินไป โดยสื่ออาจมีผลต่อมุมมอง ภาพลักษณ์และทัศนคติของผู้ใช้สื่ อที่มีต่อสังคม
ในช่วงนั้นๆ 

ตามทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของ Blumler & Katz (1974) ก าหนด
ความพึงพอใจจากการเลือกใช้สื่อไว้ 5 ด้าน ประกอบด้วย 

1. ด้านพักผ่อนหรือหลีกหนี (Escape) เป็นการใช้สื่ออิเลคทรอนิคเพื่อหลีกหนีความ
เป็นจริงสักระยะหนึ่ง เช่น การเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ทางอินเทอร์เน็ต การดูภาพยนตร์จากสถานที่
ถ่ายท าในต่างประเทศ 

2. ด้านเข้าสังคม (Social Interaction) เป็น การใช้ข้อมูลจากสื่อเพื่อใช้ในการเข้า
สังคมกับผู้อ่ืน หรือเป็นหัวข้อในการสนทนาในชีวิตประจ าวัน เช่น ละครทีวี ภาพยนตร์เรื่องดัง  

ความ
ต้องการ 
ความจ าเป็น
ของบุคคล 

ความคาดหวงั
จากสื่อมวลชน
หรือแหล่ง
ข่าวสารอื่นๆ 

สภาวะทาง
จิตใจและ
สังคม 

การเปิดรับ
ส่ือมวลชนใน
รูปแบบต่างๆ 

ได้รับความพึง
พอใจที่ต้องการ 

ผลอื่นๆท่ีตามมา 
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3. ด้านยืนยันตัวตน (Identify) เป็นการใช้เนื้อหาจากสื่อ ส าหรับการสร้างตัวตนหรือ 
บุคลิกของผู้บริโภคสื่อ เช่น การดูนิตยสารแฟนชั่น เพื่อเลือกแบบเสื้อผ้าหรือทรงผม การดู
ภาพยนตร์แนวโรแมนติด เพื่อบ่งบอกถึงลักษณะบุคลิกภาพของตนเอง 

4. ด้านข้อมูล (Inform & Educate) เป็น การใช้สื่อเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อ
สร้างความเข้าใจเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม เช่น การอ่านหนังสือ หรือดูข่าว 

5. ด้านบันเทิง (Entertain) เป็น การใช้สื่อเพื่อความบันเทิง เช่น การฟังดนตรี 
จอห์น เมอร์ริลล์ และ ราล์ฟ โลเวนสไตน์ (Merrill & Lowenstein, 1971) ได้แสดง

ความเห็นว่า การเลือกรับหรือเลือกใช้สื่อของบุคคลมีแรงผลักดันที่เป็นปัจจัยพื้นฐานมาจาก 
1. ความเหงา เป็นผลจากจิตวิทยาที่เชื่อว่า คนเราไม่ชอบที่จะอยู่โดดเด่ียวตามล าพัง 

เนื่องจากความรู้สึกสับสน วิตกกังวล หวาดกลัว ไม่อยากถูกเมินเฉยจากสังคม จึงชอบหรือ
พยายามที่จะรวมกลุ่มสังสรรค์กันเท่าที่โอกาสอ านวย หากไม่สามารถติดต่อสังสรรค์กับผู้อ่ืนได้
โดยตรง สิ่งที่ดีที่สุดคือ การอยู่กับสื่อต่างๆที่ใช้ในการสื่อสาร 

2. ความอยากรู้อยากเห็น เป็นคุณสมบัติพื้นฐานของมนุษย์ ดังนั้นสื่อประเภทต่างๆ
จึงเอาความอยากรู้อยากเห็นเป็นหลักส าคัญอย่างหนึ่งในการน าเสนอข่าวสาร ตามปกติมนุษย์จะ
อยากรู้อยากเห็นในสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเองมากที่สุด ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นวัตถุสิ่งของ ความคิดหรือ การ
กระท า 

3. ประโยชน์ใช้สอยของตนเอง โดยพื้นฐานแล้วมนุษย์เป็นคนเห็นแก่ตัว ในฐานะที่
เป็นผู้รับสารจึงต้องการแสวงหา และใช้ข่าวสารบางอย่างให้เป็นประโยชน์ต่อตัวเอง เพื่อช่วยให้
ความคิดของตนบรรลุผล เพื่อให้ข่าวสารมาเสริมความเด่นของตนเอง  และเพื่อให้ข่าวสารช่วยให้
ตนเองได้รับความสะดวกสบาย ความปลอดภัย รวมทั้งให้ได้ข่าวสารที่ท าให้ตนเองเกิดความ
สนุกสนานบันเทิง ข่าวสารเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติ ทางการจรรโลงจิตใจ หรือ 
แม้แต่ความคิดก็สามารถหาได้จากสื่อมวลชนและสื่อประเภทอ่ืนๆ 

จากข้อมูลทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของ Blumler & Katz (1974) ผู้วิจัย
ตระหนักว่า ความพึงพอใจของผู้บริโภคในการเลือกใช้สื่อทั้ง 5 ด้าน จะท าให้ทราบว่าผู้บริโภค ให้
ความส าคัญกับการเลือกรับสื่อแต่ละด้านมากน้อยเพียงไร และมีความคาดหวังกับการเลือกสื่อ
ภาพยนตร์ไว้อย่างไรบ้าง ผู้วิจัยจึงได้น าทฤษฎีที่กล่าวมาข้างต้น มาใช้ในการก าหนดสมมุติฐาน
การวิจัย ก าหนดกรอบงานวิจัย รวมถึงก าหนดหัวข้อแบบสอบถาม 
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5. ข้อมูลทั่วไป เกี่ยวกับ ระบบ Streaming  
ค าว่า “สตรีมมิ่ง” (Streaming) ถูกน าไปใช้ในกรณีที่  เปิดไฟล์มัลติมีเดียบนเครื่อง

คอมพิวเตอร์โดยไม่ต้องมีการดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ต เนื่องจากการดาวน์โหลดไฟล์มัลติมีเดีย
ทั้งไฟล์จะใช้เวลาค่อนข้างมาก ดังนั้นการเล่นไฟล์มัลติมีเดียเช่น คลิปวิดีโอจากอินเทอร์เน็ตด้วย
เทคนิค Streaming จะท าให้สามารถแสดงผลข้อมูลได้ก่อนที่ไฟล์ทั้งหมดจะถูกส่งผ่านเข้ามายัง
เครื่องคอมพิวเตอร์นั่นเอง ตัวอย่างการใช้เทคนิค Streaming เช่น ในเว็บไซต์ที่ให้บริการฟังเพลง 
หรือชมคลิปวิดีโอและมัลติมีเดียต่างๆ ในการท าให้เทคนิค Streaming สามารถเล่นไฟล์มัลติมีเดีย
ได้อย่างสมบูรณ์นั้น เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้จะต้องมีการประมวลผลที่เร็วพอ เนื่องจาก ข้อมูลที่ถูก
ส่งเข้ามายังเครื่องจะถูกจัดเก็บไว้ในหน่วยความจ าบัฟเฟอร์ และยังต้องมีการแปลงข้อมูลเหล่านั้น 
เพี่อน าไปแสดงผลในรูปแบบของเสียง หรือวิดีโอ ซึ่งถ้าขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งล่าช้า จะสังเกตเห็น
ได้ทันทีว่า เสียง หรือคลิปวิดีโอที่ก าลังชมอยู่จะมีการกระตุก หรือหยุดนิ่งเป็นระยะ 

ความบันเทิงที่เรียกว่า Streaming เริ่มได้รับความนิยมมาสักพัก และทวีความรุนแรงมาก
ขึ้นเรื่อยๆ มีต้ังแต่การ Streaming โดยนักเล่นเกม จนมาถึงการเป็นผู้ให้บริการ เช่น Netflix, iFlix 
หรือ HBO ที่รวบรวมคอนเทนต์ๆ มาไว้ให้ดู และเมื่อธุรกิจเหล่านี้มียอดสมาชิกมากขึ้น ก็ลงทุน
สร้างคอนเทนต์ของตัวเองเพิ่มขึ้นด้วย เช่น Netflix ที่มีทั้ง Series ดังๆ หลายเรื่อง เช่น Strager 
Things หรือ HBO ที่มี Game of thrones ที่มียอดคนดูถล่มทลายทั่วโลก ข้อมูลจาก Box Office 
Mojo ระบุว่าปี 2017 มียอดการซื้อต๋ัวหนัง 1.239 พันล้านใบ ลดลงจากปี 2016 ประมาณ 5.8% 
และต่ าที่สุดจากปี 1992 ที่มียอด 1.173 พันล้านใบ หรือ 25 ปีมาแล้ว ส่วนหนึ่งเพราะคนเลือกจะ
อยู่บ้านและดูคอนเทนต์ผ่านการ Streaming (Brand Inside, 2561) 

การมาถึงของเทคโนโลยีและบริการใหม่ๆ อย่าง Netflix และ iTunes ท าให้วิถีการจัด
จ าหน่ายภาพยนตร์เริ่มเปลี่ยนไป สิ่งที่เราเห็นได้ชัดคือแต่ละช่วงที่ถูกออกแบบให้แต่ละแพลตฟอร์ม 
(โรงหนัง, แผ่น, โทรทัศน์/ดิจิทัล) ได้ท าเงินนั้นมีเวลาที่สั้นลง เราจะเห็นแผ่นภาพยนตร์วางจ าหน่าย
เร็วขึ้น และตัวภาพยนตร์ก็มาถึงจอโทรทัศน์ที่บ้านเร็วขึ้น แต่สิ่งที่ Netflix ก าลังจะน าเสนอด้วยการ
น าภาพยนตร์ใหม่แกะกล่องมาลง Netflix ในวันเดียวกับที่เข้าฉายในโรงภาพยนตร์นั้น ถือว่าเป็น
อีกก้าวที่เปลี่ยน”วิถ”ีการขายภาพยนตร์ไปอย่างสิ้นเชิง แม้นี่น่าจะเป็นเพียงการทดลองเพื่อทดสอบ
ตลาดของ Netflix แต่มันก็แสดงให้เห็นว่าผู้ให้บริการรายใหม่ๆ ก าลังหาวิธี”ตัตตอนผู้ให้บริการ”
และ”แพลตฟอร์ม”เดิมๆ อย่างชัดเจน และไม่ช้าก็เร็ว เราคงจะได้เห็นดีลใหม่ๆ เกิดขึ้นโดยตรง
ระหว่างผู้จัดจ าหน่ายภาพยนตร์ชั้นน าและผู้ให้บริการสตรีมมิ่งและดิจิทัลดาวน์โหลด 
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6. ประวัติทั่วไปของNetflix 
ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ จึงเกิดธุรกิจการให้บริการในรูปแบบใหม่ คือการให้ผู้บริโภค

รับชมภาพยนตร์แบบออนไลน์ผ่านระบบสตรีมมิ่ง(Streaming)ผ่านสื่อต่างๆที่สามารถเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตได้ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และ สมาร์ททีวี เป็นต้น ซึ่งในประเทศ
ไทย ผู้ให้บริการผ่านระบบนี้มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น โดยมีผู้ประกอบการรายใหญ่ๆ ได้แก่ iflix, True 
ID, AIS Play, LINE TV และ Netflix ซึ่งผู้ให้บริการเหล่านี้ต่างก็มีกลยุทธ์ในการท าการตลาดที่จูงใจ
ผู้บริโภคให้ใช้บริการของตนเอง อย่างหลากหลาย แตกต่างกัน เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ 
ดังนี้ 

iflix ได้เสนอหนังและซีรี่ย์ไม่อ้ัน ไม่จ ากันจ านวนเรื่องและเวลา ด้วยความละเอียดสูงสุด 
720P  ช่วงเวลาทดลองใช้ 30 วัน 1 บัญชี ใช้ได้สูงสุด 5 เครื่อง ดูพร้อมกันได้ 2เครื่อง สามารถ
ยกเลิกบริการได้ทุกเมื่อ ไม่มีโฆษณา โดยมีค่าบริการแพคเกจ ดังนี้ 100 บาท/เดือน , 600 บาท /7
เดือน, 1,000 บาท/ปี  

True ID ทรูไอดี อีกหนึ่งบริการจากค่ายทรู โดยเปิดให้ผู้ใช้เครือข่ายอ่ืนก็สามารถใช้งาน
ได้ แต่หากเป็นลูกค้า TrueMove H จะได้สิทธิประโยชน์ที่มากกว่า สามารถดูหนังได้ฟรี5เรื่องต่อ
เดือน ไม่เสียค่าบริการ โดยมีทั้งพากย์ไทยและบรรยายไทย นอกจากนี้ยังมีรายการทีวีต่างๆให้
ผู้บริโภคเลือกชม โดยมีค่าบริการแพคเกจดังนี้  

Basic HD (Free) จ านวนกว่า 50 ช่อง ดูหนังได้เฉพาะฟรีโซน 
Unlimited HD (499 บาทต่อเดือน) จ านวน 80 ช่อง ดูหนังได้ไม่อั้น เพิ่มช่องกีฬาลีคดังๆ 

ช่องบันเมิงพรีเมียม และ ช่องส านักข่าวต่างประเทศ 
AIS Play คนที่ต้องการใช้บริการต้องเป็นลูกค้าของเอไอเอสเท่านั้น ซึ่งบางคนที่อยากดู 

Game of Throne ซีรีย์ดังจากต่างประเทศ ผ่านช่อง HBO ก็ต้องซื้อซิมของค่ายAISเติมเงินมาเพื่อ
ดูเรื่องนี้โดยเฉพาะ โดยมีค่าบริการแพคเกจ ดังนี้ 

Premier Full HD (299 บาทต่อเดือน) จ านวนช่อง 27 ช่อง ดูหนังได้ไม่อั้นจากช่อง HBO 
Cinemax รวมถึง ช่องข่าวจากต่างประเทศและช่องกีฬาไม่อ้ัน 

HBO Full HD Package (199 บาท ต่อเดือน) จ านวนช่อง 6 ช่อง เน้นดูหนังและซีรีย์ได้
ไม่อั้น 

Sportainment (199 บาท ต่อเดือน) จ านวน 20 ช่อง ดูกีฬาได้ไม่อ้ัน มีช่องหนัง แต่ไม่มี 
HBO 
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Netflix เป็นบริษัทสัญชาติอเมริกาที่ให้บริการวิดิโอสตรีมมิ่งอย่างถูกกฏหมาย ถูกลิขสิทธิ์ 
ซึ่งมีจุดเริ่มต้นมาจาก การเปิดร้านให้บริการเช่าหนัง ยืม DVD, Bluerayผ่านทางไปรษณีย์ เมื่อ
เวลาผ่านมา Netflix เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆ จนกระทั่งได้มีการปรับเปลี่ยนจาก การเช่าผ่านทาง
ไปรษณีย์ มาเป็นการให้บริการรับชมผ่านวิดิโอสตรีมมิ่งแทน โดยมีทั้ง ภาพยนตร์และซีรีส์ออนไลน์ 
โดยเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 2010 ต่อมาในปี ค.ศ.2013 Netflix ก็ได้เข้าสู่อุตสาหกรรม
ผู้ผลิตสื่ออย่างเป็นทางการ โดยการมีซีรีส์ของตัวเอง ซึ่งฉายผ่านการให้บริการของNetflix 
โดยเฉพาะ และเป็นจุดเริ่มต้นที่ท าให้Netflixได้รับความนิยมจนถึงทุกวันนี้ โดยในปัจจุบันน้ีNetflix
ได้มีการเปิดให้บริการรับชมสตรีมมิ่งมากกว่า 190 ประเทศทั่วโลก และสร้างรายได้มากกว่า 21.9 
พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 

ในประเทศไทย Netflixได้เปิดให้บริการต้ังแต่ปี ค.ศ. 2016 และในปี ค.ศ. 2017 ก็ได้มี
แฟนเพจNetflixขอไทยอย่างเป็นทางการและเริ่มมีค าบรรยายไทย เสียงพากษ์ไทยมากขึ้น ในส่วน
ของค่าบริการนั้น ผู้บริโภคสามารถเลือกได้ตามความชอบ และไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคดังนี้ 

- Basic (280 บาท ต่อเดือน) เหมาะส าหรับรับชมคนเดียว ไม่รองรับภาพแบบ HD 
และ Ultra HD 

- Standard (350 บาท ต่อเดือน) รองรับระบบ HD แต่ไม่รองรับUltra HDสามารถใช้
บริการได้ถึง 2 บัญชี 

- Premium (420 บาท ต่อเดือน) รองรับระบบ HD และ Ultra HD รวมถึงสามารถใช้
บริการได้ถึง 4 บัญชี 

นอกจากการรับชมภาพยนตร์ได้อย่างไม่จ ากัดแล้ว Netflixยังมีระบบ อัลกอริทึม ในการ
จดจ าประวัติการรับชมภาพยนตร์ของเรา และแนะน าภาพยนตร์และซีรีส์เรื่องใหม่ที่เหมาะกับความ
ชื่นชอบและรสนิยมของเรา รวมทั้งยังแสดงเปอร์เซ็นให้ดูด้วยว่า มันMatchกับหนังที่เราดูครั้งก่อนกี่
เปอร์เซ็น เพื่อลดเวลาการค้นหาภาพยนตร์ที่เราชอบตามหมวดต่างๆ อีกทั้งยังมีการคัดแยกเนื้อหา
ที่เหมาะสมกับการรับชมของเด็ก แยกไว้เป็นประเภทอีกด้วย 

 
7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ฐิตาภา จุลเสนีย์ (2553) ศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดจ าหน่ายภาพยนตร์ผ่านการ
ดาวน์โหลดทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย พบว่า ความต้องการการบริการภาพยนตร์บน
อินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับปานกลาง โดยรูปแบบที่ต้องการใช้บริการเป็นแบบการชมออนไลน์ 
Streaming มากกว่าการดาวน์โหลด วิธีที่สะดวกในการช าระค่าบริการคือ การช าระค่าบริการรวม
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ไปกับค่าบริการโทรศัพท์หรืออินเทอร์เน็ต เหตุผลที่เลือกใช้บริการภาพยนตร์บนอินเทอร์เน็ตมาก
ที่สุดคือ เลือกชมภาพยนตร์ได้ทุกเมื่อที่ต้องการ รองลงมาคือ มีภาพยนตร์ให้เลือกชมหลากหลาย 
ประหยัดค่าใช้จ่าย สามารถเป็นเจ้าของข้อมูลภาพยนตร์ได้เหมือนกับการซื้อภาพยนตร์แบบ DVD 
และ VCD ได้เช่นกัน ได้รับความรวดเร็ว สะดวกสบาย ตามล าดับ 

จากการศึกษาทางสถิติ พบว่ากลุ่มเป้าหมายของการบริการภาพยนตร์บนอินเทอร์เน็ต 
พบว่า เพศหญิงมีความต้องการการบริการภาพยนตร์บนอินเทอร์เน็ตมากกว่าเพศชาย ในส่วนของ
ช่วงอายุพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีช่วงอายุต่างกัน มีความต้องการการบริการภาพยนตร์บนอินเทอร์เน็ต
ที่ต่างกันด้วย โดยช่วงอายุ 12-17 ปี มีความต้องการบริการภาพยนตร์บนอินเทอร์เน็ต มากกว่าช่วง
อายุ 30-36 และช่วงอายุ 37ปี ขึ้นไป ช่วงอายุ 18-23ปี มีความต้องการบริการภาพยนตร์บน
อินเทอร์เน็ตมากกว่า ช่วงอายุ 37 ปีขึ้นไป และช่วงอายุ 24-29 ปี มีความต้องการบริการภาพยนตร์
บนอินเทอร์เน็ตมากกว่าช่วงอายุ 37 ปีขึ้นไป ทางด้านการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาที่ต่างกัน
ท าให้ความต้องการบริการภาพยนตร์บนอินเทอร์เน็ตแตกต่างกัน โดย ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย มีความต้องการบริการภาพยนตร์บนอินเทอร์เน็ต มากกว่า การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญา
ตรี ทางด้านอาชีพพบว่า นักเรียน นิสิต นักศึกษา มีความต้องการบริการภาพยนตร์บนอินเทอร์เน็ต 
มากกว่าอาชีพอ่ืนๆ และทางรายได้ พบว่า ช่วงรายได้ที่ต่างกัน ท าให้ความต้องการบริการ
ภาพยนตร์บนอินเทอร์เน็ตแตกต่างกัน โดย กลุ่มที่ยังไม่ได้ท างาน มีความต้องการบริการภาพยนตร์
บนอินเทอร์เน็ต มากกว่ากลุ่มรายได้ 35,001-50,000 บาท (ฐิตาภา จุลเสนีย์, 2553) 

วศิน อุ่ยเต็กเค่ง (2559) ศึกษากลยุทธ์ การสื่อสารทางการตลาดออนไลน์ของธุรกิจ
ภาพยนตร์ออนไลน์ รูปแบบสตรีมมิ่งในประเทศไทย โดยการสัมภาษณ์กับผู้ประกอบการรูปแบบ
สตรีมมิ่งในประเทศไทย สรุปได้ว่า การท าคอนเทนต์ส่งผลกับการเติบโตของแบรนด์เป็นอย่างสูง 
เพราะด้วยสินค้า ไม่สามารถแข่งขันกันได้ด้วยที่ตัวเนื้อหาของภาพยนตร์ดังนั้น การท าคอนเทนต์ที่
ดี คือการท าให้คอนเทนต์มีคุณค่า และเป็นประโยชน์ ดังนั้น คอนเทนต์ที่ดีจะช่วยดึงดูดความสนใจ
และ สร้างความน่าเชื่อจากกลุ่มลูกค้าได้เป็นอย่างดี การท าคอนเทนต์จึงเป็นส่วนที่ท าให้เกิดการ
พูดคุย โน้มน้าวให้ผู้บริโภคเข้าถึงแบรนด์และตัวตนของผู้ให้บริการได้ เราจ าเป็นจะต้องท า 
Content ที่ มีคุณภาพ และมาจากคนที่เข้าใจในภาพยนตร์จริง ๆ และสร้างความต่างได้จากปัจจัย
อ่ืน ๆ Content จะกลายเป็นตัว Connect ระหว่างคนกับแบรนด์ที่จับต้องไม่ได้ให้มีพื้นที่ที่คุยกันได้
โดยวิธีการใช้ กลยุทธ์บริการสื่อ คือการทุ่มงบ 80% ไปยัง Online เพราะตรงกับกลุ่มผู้บริโภค
โดยตรงอยู่แล้ว  
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อัจฉริยา ทุ่งแจ้ง (2560) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกรับชมรายการผ่านทางสื่อ
ออนไลน์ พบว่า วัตถุประสงค์ในการรับชมรายการผ่านทางสื่อออนไลน์ พบว่า ส่วนใหญ่ ต้องการ
ความบันเทิง/พักผ่อน/คลายเครียด คิดเป็นร้อยละ 96.60 รองลงมา คือ ติดตามข่าวสาร และน า
เรื่องราวไปสนทนากับผู้อ่ืน คิดเป็นร้อยละ 35.28 และ ร้อยละ 25.55 ตามล าดับ อีกทั้งยังตัดสินใจ 
เลือกรับชมรายการผ่านทางสื่อออนไลน์ด้วยตนเอง จ านวน 324 คน คิดเป็นร้อยละ 78.90 บุคคลที่
มีผลต่อการเลือกรับชมรายการรองลงมา คือ เพื่อน จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 12.40 และ 
ครอบครัว จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5 

มัชฌิมา ศรัทธาพร (2558) ศึกษาพฤติกรรมการเลือกชมภาพยนตร์ต่างประเทศของผู้ชม
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกชม
ภาพยนตร์ต่างประเทศ นอกจากนี้  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกชมภาพยนตร์จาก
สหรัฐอเมริกา เพื่อความสนุกสนานและความบันเทิง ส่วนปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด
พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับรายละเอียดของการท า
ภาพยนตร์มากที่สุด 
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ตาราง 1  สรุปตัวแปรท่ีศึกษาในงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

เรื่องที่ศึกษา ผู้วิจัย ปี 

ตัวแปรที่ศึกษา 

ลักษณะ 
ส่วนบุคคล 

ความพึงพอใจ
การบริการ
ภาพยนตร์บน
อินเทอร์เน็ต 

การตัดสินใจ
รับชมรายการ
ภาพยนตร ์

ส่วนประสม
ทาง

การตลาด 

ความเป็นไปได้ของการจัด
จ าหน่ายภาพยนตร์ผ่าน
การดาวน์โหลดทาง
อินเทอร์เน็ตใน 
ประเทศไทย 

ฐิตาภา จุลเสนีย ์ 2553  
/ 

 
/ 

 
x 

 
x 

ศึกษากลยุทธ์ การส่ือสาร
ทางการตลาดออนไลน์
ของธุรกิจภาพยนตร์
ออนไลน์ รูปแบบสตรีมมิ่ง
ในประเทศไทย 

วศิน อุ่ยเต็กเค่ง 2559  
/ 

 
x 

 
x 

 
/ 

ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการเลือกรับชมรายการ
ผ่านทางส่ือออนไลน์ 

อัจฉริยา ทุ่งแจ้ง 2560 / x / / 

พฤติกรรมการเลือกชม
ภาพยนตร์ตา่งประเทศ
ของผู้ชมในเขต
กรุงเทพมหานคร 

มัชฌิมา ศรัทธาพร 2558  
/ 

 
x 

 
/ 

 
/ 

 

จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ในงานวิจัย เพื่อ
น าไปใช้ในการสร้างแบบสอบถามและใช้เป็นเหตุผลสนับสนุนการพิสูจน์สมมติฐานในการวิจัยครั้ง
นี้ ดังนี้ 

ฐิตาภา จุลเสนีย์ (2553) วิจัยเรื่อง “ความเป็นไปได้ของการจัดจ าหน่ายภาพยนตร์ผ่าน
การดาวน์โหลดทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย” ผู้วิจัยได้น าแนวคิดทางด้าน ความพึงพอใจการ
บริการภาพยนตร์บนอินเทอร์เน็ต มาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม เนื่องจากงานวิจัยชิ้นนี้
เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่ก าลังศึกษา 
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วศิน อุ่ยเต็กเค่ง (2559) วิจัยเรื่อง “การสื่อสารทางการตลาดออนไลน์ของธุรกิจภาพยนตร์
ออนไลน์ รูปแบบสตรีมมิ่งในประเทศไทย” ผู้วิจัยได้น าแนวคิดทางด้าน ส่วนประสมทางการตลาด 
มาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม เนื่องจากเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่ก าลังศึกษา 

อัจฉริยา ทุ่งแจ้ง (2560) วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกรับชมรายการผ่านทาง
สื่อออนไลน์” ผู้วิจัยได้น าแนวคิดทางด้าน การตัดสินใจรับชมรายการภาพยนตร์ และ ส่วนประสม
ทางการตลาด มาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

มัชฌิมา ศรัทธาพร (2558) วิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการเลือกชมภาพยนตร์ต่างประเทศของ
ผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร” ผู้วิจัยได้น าแนวคิดทางด้าน การตัดสินใจรับชมรายการภาพยนตร์ 
และ ส่วนประสมทางการตลาด มาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
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บทท่ี 3  
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการแพ็คเก็จ Netflixของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ผู้วิจัยได้มีวิธีด าเนินการวิจัยอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และน าไปวิเคราะห์ ด้วยวิธีทางสถิติต่อไป ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้
ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้คือ 

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
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1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในท าวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ที่เคยใช้บริการ Netflix ที่มีอายุต้ังแต่ 20 ปีขึ้นไป 
อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน โดยผู้โดยผู้วิจัยเลือก
กลุ่มเป้าหมายในช่วงอายุนี้ เนื่องจากภาพยนตร์ใน Netflix บางเรื่อง มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับ เพศ ความ
รุนแรง และการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม จึงได้ก าหนดอายุผู้สมัครบริการ  Netflix ต้องมีอายุครบ 20 
ปีขึ้นไป และผลการส ารวจจากเว็บไซต์ Statista พบว่า ช่วงอายุของสมาชิกNetflix สูงสุด อยู่ในช่วง
อายุ 19-29 ปี และ ช่วงอายุ 30-44 ปี ตามล าดับ  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ที่เคยใช้บริการ Netflix หรือ ที่มีอายุ

ต้ังแต่ 20 ปีขึ้นไป อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากร ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้
วิธีการค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400คน ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% และค่าความคลาดเคลื่อนที่ระดับร้อยละ 5% ดังนั้นผลจากการค านวณจะได้ขนาด
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจ านวน  385  ตัวอย่าง โดยวิธีการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ด้วยการค านวณจากสูตร ดังนี้ 
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สูตร     n = P(1-P)(Z)² 
                 E² 

 

เมื่อ  n = จ านวนหรือขนาดกลุ่มตัวอย่างที่จะได้จากการค านวณ 

 P = ค่าเปอร์เซ็นต์ที่ต้องการจะสุ่มจากประชากรทั้งหมด = 50% หรือ 0.5 
       ของประชากรทั้งหมด 

 E = ค่าเปอร์เซ็นต์คลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง = 0.05 

 Z = ระดับความเชื่อมั่นที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ ผู้วิจัยใช้ความเชื่อมั่น 95% 
       และ Z มีค่าเท่ากับ 1.96 

แทนค่าในสูตร 
 
   n =  (0.5)(1-0.5)(1.96)² 
    (0.05)² 
   n = 384.16 หรือเท่ากับ 385 ตัวอย่าง 
 
ดังนั้น จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ได้เท่ากับ 385 ตัวอย่าง และเพิ่มจ านวนตัวอย่าง 5% 

ของกลุ่มตัวอย่าง เพื่อเป็นตัวแทนที่ดีของประชากร ได้เท่ากับ 15 ตัวอย่าง รวมขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด 400 ตัวอย่าง 

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง  
วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างตามขั้นตอนดังนี้ 

ข้ันตอนที่ 1 การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผู้วิจัยใช้วิธี
เจาะจงไปยัง Close Group ในเฟสบุ๊ค เนื่องด้วยกลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มของคนที่ชื่นชอบการรับชม
ภาพยนตร์ และเป็นไปได้สูงว่าเป็นกลุ่มคนที่สนใจ หรือ เคยใช้บริการแพ็คเก็จของ Netflix อยู่แล้ว 
เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่มีความเหมาะสม จึงเจาะกลุ่มไปยังหลายๆกลุ่มโดยการเจาะจงโพสต์ลิงค์
ของแบบสอบถามไว้ยัง Closed Group จ านวน 5 กลุ่ม  ดังนี้ 

1. ฉั น ช อ บ ดู ห นั ง  จ า น ว น ส ม า ชิ ก  2 5 6 , 3 0 0  ค น 
(https://web.facebook.com/groups/119012162021970/. สืบค้นเมื่อ 13 ก.พ. 62) 

2. NETFLIX LOVER THAILAND จ า น ว น ส ม า ชิ ก  8 7 , 8 0 1  ค น 
(https://web.facebook.com/groups/208990743214975/. สืบค้นเมื่อ 13 ก.พ. 62 

 

https://web.facebook.com/groups/119012162021970/
https://web.facebook.com/groups/208990743214975/
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3. NETFLIX THAI CLUB จ า น ว น ส ม า ชิ ก  8 1 , 9 8 5  ค น 
(https://web.facebook.com/groups/1736514079708395/. สืบค้นเมื่อ 13 ก.พ. 62) 

4. ก ลุ่ ม ย่ อ ย ห า ค น แ ช ร์  Netflix จ า น ว น ส ม า ชิ ก  1 1 , 0 9 6 
(https://web.facebook.com/groups/448485418979297/. สืบค้นเมื่อ 13 ก.พ. 62) 

5. ดู ห นั ง อ อ น ไ ล น์ ฟ รี  2 4  ช ม .  จ า น ว น ส ม า ชิ ก  1 6 3 , 1 2 4  ค น 
(https://web.facebook.com/groups/movie2free/. สืบค้นเมื่อ 13 ก.พ. 62) 

ขั้นตอนที่ 2 การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) โดย
แบ่งชั้นตามกลุ่มสมาชิกด้วยวิธีการก าหนดสัดส่วนของจ านวนสมาชิกในแต่ละชั้นภูมิ  
(Proportional Stratified) เพื่อให้ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษา รวม 400 คน ตามตาราง
ที่ 2 ต่อไปนี ้

 
ตาราง 2  ตารางแสดงสัดส่วนจ านวนกลุ่มตัวอย่างของสมาชิกใน Close Group 

 

รายการ กลุ่มตัวอย่าง (คน) รวม 
(คน) ฉันชอบดู

หนัง 
NETFLIX 
LOVER 

THAILAND 

NETFLIX 
THAI CLUB 

กลุ่มย่อยหา
คนแชร์ 
Netflix 

ดูหนัง
ออนไลน์ฟรี 
24 ชม. 

จ านวนประชากร 256,300 87,801 81,985 11,096 163,124 600,306 
สัดส่วนของ

ประชากรในแต่ละ
กลุ่ม 

0.42 0.15 0.14 0.02 0.27 1.00 

จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่างในแต่กลุ่ม 

168 60 56 8 108 400 

 

ขั้นตอนที่ 3 วิธีสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความสะดวก (Convenience Sampling) เนื่อง
ด้วยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบนี้ท าให้สะดวกในการเก็บข้อมูลงานวิจัย  โดยผู้ตอบแบบสอบถาม
สามารถคลิ๊กไปยังหน้าแบบสอบถามได้ทันที ซึ่งผู้วิจัยจะท าการสุ่มตัวอย่างให้ครบตามจ านวน
แบบสอบถาม 400 ชุด 

https://web.facebook.com/groups/1736514079708395/
https://web.facebook.com/groups/448485418979297/
https://web.facebook.com/groups/movie2free/
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2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยใช้วิธีการสร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) 
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การสร้างแบบสอบถามส าหรับงานวิจัยครั้งนี้ได้มาจาก
การศึกษาทฤษฎี แนวความคิด งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และเอกสารต่างๆที่ใช้เป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม โดยได้ออกแบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน ดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล ซึ่งแบบสอบถามมีลักษณะเป็นค าถามที่มีหลาย
ค าตอบให้เลือก (Multiple Choices) จ านวน 5 ข้อ และเป็นค าถามปลายปิด (Close ended 
question) และให้เลือกตอบข้อที่เหมาะสมที่สุด โดยมีรายละเอียดการวัดระดับข้อมูลดังนี้ 

ข้อที่  1 เพศ แบบสอบถามเป็นลักษณะค าถามเป็นแบบ (Multiple Choices 
Question) ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) มีค าตอบให้เลือกดังนี้ 

1.1 เพศชาย 

1.2 เพศหญิง 
ข้อที่  2 อายุ  แบบสอบถามเป็นลักษณะค าถามเป็นแบบ (Multiple Choices 

Question) ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Scale) ผู้วิจัยใช้เกณฑ์การแบ่งช่วง
อายุ เริ่มต้นที่ 20 ปีขึ้นไป มีค าตอบให้เลือกดังนี้ 

2.1 20-29 ป ี

2.2 30-39 ป ี

2.3 40-49 ป ี

2.4 50 ปีขึ้นไป 

ข้อที่ 3 สถานภาพสมรส แบบสอบถามเป็นลักษณะค าถามเป็นแบบ (Multiple 
Choices Question) ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) มีค าตอบให้
เลือกดังนี้ 

3.1 โสด 

3.2 สมรส 

3.3 หม้าย/หย่าร้าง 
ข้อที่ 4 ระดับการศึกษาสูงสุด แบบสอบถามเป็นลักษณะค าถามเป็นแบบ (Multiple 

Choices Question) ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Scale) มีค าตอบให้เลือก
ดังนี้ 

4.1 ต่ ากว่าปริญญาตรี 
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4.2 ปริญญาตรี 
4.3 สูงกว่าปริญญาตรี 

ข้อที่ 5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน แบบสอบถามเป็นลักษณะค าถามเป็นแบบ (Multiple 
Choices Question) ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Scale) มีค าตอบให้เลือก
ดังนี้ 

5.1 ต่ ากว่า หรือเท่ากับ 20,000 บาท 

5.2 20,001 – 30,000 บาท 

5.3 30,001 – 40,000 บาท 

5.4 40,000 บาท ขึ้นไป 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 4Cs เป็นลักษณะ
ค าถามแบบปลายปิด (Close-ended Question) แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ความต้องการของผู้บริโภค 
(Customer), ต้นทุนของผู้บริโภค (Cost),ความสะดวกในการซื้อ (Convenience), การสื่อสาร 
(Communication) 

ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามแบบเลือกเพียงค าตอบเดียว ซึ่งมี
ลักษณะเป็นค าถามแบบสเกลการจัดประเภท (Selected Category Scale) โดยให้ความส าคัญ 
(Importance) และให้ค่าคะแนนหรือ Rating Scale ซึ่งเป็นการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น 
(Interval Scale) โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับความส าคัญ        คะแนน 
ส าคัญมากที่สุด  5 
ส าคัญมาก   4 
ส าคัญปานกลาง  3 
ส าคัญน้อย   2 
ส าคัญน้อยที่สุด  1 
จากหลักเกณฑ์ดังกล่าว สามารถแปลความหมายของระดับความส าคัญเกี่ยวกับ 

ส่วนประสมทางการตลาด 4Cs มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Netflixของผู้บริโภค ด้วยการ
หาช่วงกว้างของอันตรภาคชั้น (Class Interval) โดยการค านวณตามหลักการหาค่าเฉลี่ย จะได้
ช่วงกว้างระดับละ 0.8 ตามล าดับคะแนน (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2553) 

 
 ความกว้างของอันตรภาคชั้น  =  ข้อมูลที่มีค่าสูงสุด - ข้อมูลที่มีค่าต่ าสุด   
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        จ านวนชั้น 
แทนค่า  จากสูตร  =  5 - 1     =   0.80 

         5 
 เกณฑ์เฉลี่ยส าหรับความส าคัญต่อการตัดสินใจใช้บริการแพ็คเก็จ Netflixของ

ผู้บริโภค ในด้านส่วนประสมทางการตลาด 4Cs มีดังนี้ 
 คะแนนเฉลี่ย   หมายถึง 
 4.21-5.00    ส่วนประสมทางการตลาด 4Cs มีความส าคัญมากท่ีสุด 
 3.41-4.20  ส่วนประสมทางการตลาด 4Cs มีความส าคัญมาก 
 2.61-3.40  ส่วนประสมทางการตลาด 4Cs มีความส าคัญปานกลาง  
 1.81-2.60  ส่วนประสมทางการตลาด 4Cs มีความส าคัญน้อย 
 1.00-1.80  ส่วนประสมทางการตลาด 4Cs มีความส าคัญน้อยมาก 
ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ เป็น

ลักษณะค าถามแบบปลายปิด (Close-ended Question) แบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านพักผ่อนหรือ
หลีกหนี (Escape), ด้านเข้าสังคม (Social Interaction), ด้านยืนยันตัวตน (Identify), ด้านข้อมูล 
(Inform & Educate) และ ด้านบันเทิง (Entertain) โดยใช้วิธีการให้คะแนนแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Likert Scale Method) โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

ระดับความคิดเห็น คะแนน 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง  5 
เห็นด้วย   4 
ไม่แน่ใจ   3 
ไม่เห็นด้วย   2 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  1 
จากหลักเกณฑ์ดังกล่าว สามารถแปลความหมายของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Netflix ของผู้บริโภค 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วยการหาช่วงกว้างของอันตรภาคชั้น (Class Interval) โดยการค านวณ
ตามหลักการหาค่าเฉลี่ย จะได้ช่วงกว้างระดับละ 0.8 ตามล าดับคะแนน  

 
ความกว้างของอันตรภาคชั้น  =  ข้อมูลที่มีค่าสูงสุด - ข้อมูลที่มีค่าต่ าสุด   

            จ านวนชั้น 
แทนค่า  จากสูตร  =  5 - 1     =   0.80 
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         5 
เกณฑ์เฉลี่ยส าหรับระดับความคิดเห็นที่มีต่อการตัดสินใจใช้บริการ Netflixของ

ผู้บริโภค ในด้านทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ สามารถแปลความหมายของค่าคะแนน
ได้ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย   หมายถึง 
4.21-5.00 มีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
3.41-4.20 มีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
2.61-3.40 มีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  
1.81-2.60 มีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
1.00-1.80 มีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ การตัดสินใจใช้บริการ Netflixของผู้บริโภค ใน
เขตกรุงเทพมหานคร เป็นลักษณะค าถามแบบปลายปิด (Close-ended Question) แบ่งเป็น 4 
ด้าน ได้แก่ การตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ , การเสาะแสวงหาข้อมูล , การประเมิน
ทางเลือก และ การตัดสินใจใช้บริการ  โดยใช้วิธีการให้คะแนนแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert 
Scale Method) โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

ระดับความคิดเห็น คะแนน 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง  5 
เห็นด้วย   4 
ไม่แน่ใจ   3 
ไม่เห็นด้วย   2 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  1 
จากหลักเกณฑ์ดังกล่าว สามารถแปลความหมายของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

กระบวนการการตัดสินใจใช้บริการ Netflix ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วยการหา
ช่วงกว้างของอันตรภาคชั้น (Class Interval) โดยการค านวณตามหลักการหาค่าเฉลี่ย จะได้
ช่วงกว้างระดับละ 0.8 ตามล าดับคะแนน  

 
ความกว้างของอันตรภาคชั้น  =  ข้อมูลที่มีค่าสูงสุด - ข้อมูลที่มีค่าต่ าสุด   

               จ านวนชั้น 
 
แทนค่า  จากสูตร  =  5 - 1     =   0.80 
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          5 
เกณฑ์เฉลี่ยส าหรับระดับความคิดเห็นที่มีต่อการตัดสินใจใช้บริการ Netflix ของ

ผู้บริโภค ในด้านกระบวนการตัดสินใจใช้บริการ สามารถแปลความหมายของค่าคะแนนได้ดังนี้ 
คะแนนเฉลี่ย   หมายถึง 
4.21-5.00  มีการตัดสินใจใช้บริการในระดับมากท่ีสุด 
3.41-4.20  มีการตัดสินใจใช้บริการในระดับมาก 
2.61-3.40  มีการตัดสินใจใช้บริการในระดับปานกลาง  
1.81-2.60  มีการตัดสินใจใช้บริการในระดับน้อย 
1.00-1.80  มีการตัดสินใจใช้บริการในระดับน้อยที่สุด 

ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้ แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่าง โดย

มีรายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถามเป็นขั้นตอนดังนี้ 
1. ก าหนดขอบเขตของแบบสอบถามโดยให้มีความสอดคล้องกับความมุ่งหมาย

ของการวิจัย ปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างที่เราจะศึกษาค้นคว้า 
2. ศึกษาลักษณะ รูปแบบ และข้อมูลจากต ารา, เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง

กับตัวแปรที่ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
3. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบเนื้อหา

ความถูกต้องและเสนอแนะข้อปรับปรุงแก้ไข 
4. ปรับปรุงและแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะ ก่อนน าเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ

ตรวจสอบเนื้อหาอีกครั้งหนึ่ง เพื่อขอค าแนะน าแก้ไขเพื่อให้ได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์ในการเก็บ
ข้อมูลก่อนน าไปใช้จริง 

5. ท าการแก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะให้ถูกต้อง 
6. น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบและแก้ไขไปทดลองใช้ (Pre-Test) กับ

กลุ่มตัวอย่างจ านวน 40 ชุด เพื่อทดสอบความเข้าใจข้อค าถาม รวมถึงวิธีการรวบรวมข้อมูล และ
น าข้อมูล ที่ได้ไปหาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์ อัลฟ่า (α – Coefficient) 
ของครอนบัค (Cronbach) ซึ่งค่า อัลฟ่าที่ได้จะแสดงระดับความคงที่ของแบบสอบถาม โดยจะมี
ค่า ระหว่าง 0< α <1 ค่าที่ใกล้เคียง 1 มาก แสดงว่ามีความเชื่อมั่นสูง โดยทั้งนี้ค่าความเชื่อมั่น
ต้องเกิน 0.7 (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540) โดยการทดสอบแบบสอบถามโดยรวมของงานวิจัยนี้ เท่ากับ 
0.898 แบ่งเป็นรายด้าน ดังนี้ 
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ด้านความต้องการของผู้บริโภค  0.893 
ด้านต้นทุนของผู้บริโภค    0.891 
ด้านความสะดวกในการซื้อ  0.889 
ด้านการสื่อสาร    0.890 
ด้านพักผ่อนและหลีกหนี   0.889 
ด้านเข้าสังคม    0.897 
ด้านยืนยันตัวตน   0.888 
ด้านข้อมูล    0.885 
ด้านบันเทิง    0.892 
ด้านการตระหนักถึงปัญหา  0.883 
ด้านการเสาะแสวงหาข้อมูล  0.892 
ด้านการประเมินทางเลือก  0.893 
ด้านการตัดสินใจใช้บริการ  0.886   
7. ท าการปรับปรุงแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์และน าเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษา

อนุมัติก่อนแจกแบบสอบถาม 
8. แจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง 

 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้เก็บรวมรวบข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ตัวอย่างแล้วน ามาวิเคราะห์เพื่อ
การศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล และการตัดสินใจใช้บริการแพ็คเก็จ Netflixของผู้บริโภค ในเขต
กรุงเทพมหานคร  โดยรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลดังนี้ 

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยได้จากการใช้แบบสอบถาม
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน โดยผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดย
ท าการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างตามสถานที่ที่ได้ก าหนดไว้ 

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป็นการค้นคว้าหาข้อมูลจากเอกสาร 
บทความ หนังสือวิชาการ วารสารที่สามารถอ้างอิงได้ ผลงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
แหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เพื่อประกอบการค้นคว้าและสร้างแบบสอบถาม 
4. การจัดท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้จัดท าข้อมูลโดยด าเนินการตามล าดับดังนี้ 
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1. รวบรวมแบบสอบถามที่ได้จากการสอบถาม แล้วน ามาตรวจสอบความถูกต้อง
และความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 

2. น าแบบสอบถามที่ตรวจสอบความถูกต้องแล้วไปวิเคราะห์ข้อมูลทางคอมพิวเตอร์
ในการค านวณค่าสถิติ ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ สามารถจ าแนกได้ 2 ลักษณะ คือ การ
วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) และการวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงอนุมาน 
(Inferential Analysis) 

2.1 การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Description Statistics) เพื่อเป็นการ
อธิบายให้ทราบถึงลักษณะข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง โดยสามารถแยกการวิเคราะห์ตาม
แบบสอบถามได้ดังนี้ 

แบบสอบถามส่วนที่ 1 เกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ใช้สถิติวิเคราะห์เชิง
พรรณนา คือ การแสดงผลเป็นการแจกแจงความถี่  (Frequency) และการหาค่าร้อยละ 
(Percentage) 

แบบสอบถามส่วนที่ 2 เกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 4Cs ใช้สถิติวิเคราะห์
เชิงพรรณนา คือ การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และการหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

แบบสอบถามส่วนที่ 3 เกี่ยวกับทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ ใช้สถิติ
วิเคราะห์เชิงพรรณนา คือ การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และการหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 

แบบสอบถามส่วนที่ 4 เกี่ยวกับการตัดสินใจใช้บริการ Netflixของผู้บริโภค ในเขต
กรุงเทพมหานคร ใช้สถิติวิเคราะห์เชิงพรรณนา คือ การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และการหาค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2.2 การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistics) เป็นสถิติที่ใช้
ทดสอบสมมติฐานการวิจัย เพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นและตัวแปรตาม  โดยสถิติที่
ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ t-test, One Way ANOVA และ สถิติวิเคราะห์สมการถดถอยชนิด
ตัวแปรหลายตัว (Multiple Regression Analysis) 
5. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย 
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) พื้นฐาน ประกอบด้วย 
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1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อใช้ในการอธิบายลักษณะข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2553) โดยใช้สูตรดังนี้ 

 

P   =   
f x 100

n
 

 
เมื่อ P แทน ค่าร้อยละ 
เมื่อ f แทน ความถี่ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงให้เป็นร้อยละ 
เมื่อ n แทน จ านวนความถี่ทั้งหมด 
 

1.2  ค่าเฉลี่ย (Mean) เพื่อใช้อธิบายลักษณะพื้นฐานของข้อมูล ค านวณได้จากสูตร 
(กัลยา วานิชย์บัญชา, 2553)    

X̅ = 
∑ X

n
 

 

เมื่อ  X̅ แทน  ค่าคะแนนเฉลี่ย 

    ∑ X แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
                   n แทน  ขนาดของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
1.3  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation: S.D.) เพื่อใช้แปลความหมาย

ของข้อมูลด้านต่างๆ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2553) 
 

S.D.    = √
n∑ x2-(∑ x)2

n(n-1)
 

 
เมื่อ S.D. แทน  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุ่มตัวอย่าง 
   X แทน  คะแนนแต่ละตัวในกลุ่มตัวอย่าง 
   n แทน  จ านวนสมาชิกในกลุ่มตัวอย่าง 
   n - 1 แทน  จ านวนตัวแปรอิสระ  

           (∑ x )2
 แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลังสอง 

   ∑ x2 แทน  ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกก าลังสอง 
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   n แทน  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
2. สถิติที่ ใช้ทดสอบความเชื่อถือของแบบสอบถาม การหาค่าความเชื่อมั่นของ

แบบสอบถาม โดยใช้การวัดค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Cronbachs’alpha coefficient) โดยใช้สูตร
ดังนี้ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2553) 

 

 Cronbachs’alpha  : α   = 
k[

Covariance
Variance

]

1+[
(k-1)Covariance

Variance
]
 

 
เมื่อ  α       แทน  ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
       K       แทน  จ านวนค าถาม 
Covariance  แทน  ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนรวมระหว่างค าถามต่างๆ 
Variance   แทน  ค่าเฉลี่ยของค่าความแปรปรวนรวมของค าถาม 
ผลลัพธ์ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าที่ได้จะแสดงถึงระดับความคงที่ของแบบสอบถาม โดย

จะมีค่าระหว่าง  0    1 ค่าที่ใกล้เคียงกับ 1 แสดงว่ามีความเชื่อมั่นสูง 
3. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ประกอบด้วย 

3.1 สถิติ Independent t-test ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่ม
ตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2553)  ใช้ทดสอบสมมติฐานข้อ 1 

ในการทดสอบ t-test หาค่าความแปรปรวนของข้อมูลโดยการทดสอบ Levene’s test 
ถ้าความแปรปรวนเท่ากันทุกกลุ่ม ให้พิจารณาค่า Equal variance assumed และถ้าค่าความ
แปรปรวนของข้อมูลไม่เท่ากันทุกกลุ่ม ให้พิจารณาค่า Equal variance not assumed โดยใช้สูตร
ดังนี้ 

3.1.1 กรณีมีค่าแปรปรวนของกลุ่มทั้ง 2 กลุ่มเท่ากัน (S2
1 = S2

2) 
 

t =  
x1̅-x2̅

Sp√
1

n1
+

1
n2

 

 
สถิติที่ใช้ทดสอบ t มีองศาอิสระ df = n1 + n2 – 2 

 โดยที่  x1̅ แทนค่า ค่าเฉลี่ยตัวอย่างกลุ่ม i ; i = 1, 2 
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   SP แทนค่า ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตัวอย่างรวมจากตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม 
   n1 แทนค่า ขนาดตัวอย่างของกลุ่มที่ i 
 
   S2

P =   

 
 

S2
1   แทนค่า ค่าความแปรปรวนของตัวอย่างกลุ่มที่ i ; i = 1, 2 

 
3.1.2 กรณีมีค่าแปรปรวนของกลุ่มทั้ง 2 กลุ่มไม่เท่ากัน (S2

1 ≠ S2
2) 

 

t =  
x1̅-x2̅

√𝑆1
2

n1
+
𝑆2

2

n2

 

   สถิติที่ใช้ทดสอบ t มีองศาอิสระ = V 
 

V =  
(
S12

n1
+

S22

n2
)

(
S12
n1

)

n1-1
+

(
S12
n1

)

n2-1

 

 

  โดยที่   t     แทน   ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาใน t-distribution 

   x1̅ แทน   ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่ 1 

   x2̅ แทน   ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่ 2 
   S2

1 แทน   ค่าความแปรปรวนของตัวอย่างกลุ่มที่ 1 
   S2

2 แทน   ค่าความแปรปรวนของตัวอย่างกลุ่มที่ 2 
   n1 แทน   ขนาดตัวอย่างของกลุ่มที่ 1 
   n2 แทน    ขนาดตัวอย่างของกลุ่มที่ 2 
   V แทน    ชั้นแห่งความเป็นอิสระ 

(n1 - 1) S2
1 + (n2 - 1) S2

2 
n1 +  n2 - 2 
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3.2 การทดสอบสมมตฐิานในความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตวัอย่างที่มี
มากกว่าสองกลุ่มใชว้เิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One – Way Analysis of variance) โดย
ดูค่าความแปรปรวนจากตาราง Homogeneity of variances สูตรการวเิคราะห์การแปรปรวน
ทางเดียว (One – Way Analysis of variance) (กัลยา วานิชย์บญัชา, 2553) สามารถเขยีนได้
ดงันี้ 

3.2.1  ใช้ค่า F-test กรณีค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากัน มีสูตรดังนี้ 
 
 
 
 

เมื่อ  F      แทน  ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาใน F-distribution 
  df      แทน  ชั้นแห่งความเป็นอิสระ ได้แก่ ระหว่างกลุ่ม (k-1) และภายในกลุ่ม (n-k) 
 k      แทน  จ านวนกลุ่มของตัวอย่างที่น ามาทดสอบสมมติฐาน 
 n      แทน  จ านวนตัวอย่างทั้งหมด 
SS(B) แทน  ผลรวมก าลังสองระหว่างกลุ่ม (Between sum of squares) 
SS(W) แทน  ผลรวมก าลังสองภายในกลุ่ม (Within sum of squares) 
MS(B) แทน  ค่าประมาณของความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม (Mean square 

between groups) 
MS(W) แทน  ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุ่ม (Mean square within 

groups) 
กรณีพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จะท าการตรวจสอบความแตกต่างราย

คู่ที่นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 หรือระดับความเชื่อมั่น 95% โดยใช้สูตรตามวิธี Least Significant 
Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพื่อดูว่ามีคู่ใดบ้างที่แตกต่างกัน (กัลยา วานิชย์บัญชา, 
2553) 

3.3 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ 
จากสมการแสดงการความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม (Y) และตัวแปรอิสระ (X) 

ของประชากรจะเห็นว่า กลุ่มตัวแปรอิสระ  (𝛼+𝛽1𝑥1+𝛽2𝑥2+...+𝛽k𝑥k ) สามารถอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปรตามได้ส่วนหนึ่ง ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถอธิบายได้นี้ 

เรียกว่า ค่าความคาดเคลื่อนในการพยากรณ์ (Error : 𝜀) การวิเคราะห์เชิงถดถอยแบบพหุคูณจะ



  44 

เป็นการพยากรณ์หาค่าสัมประสิทธิ์ 𝛼 และ 𝛽1  จากค่าสถิติ a และ b ที่ได้จากการค านวณโดย
กลุ่มตัวอย่าง โดยหลักการวิเคราะห์ คือ ค่าสัมประสิทธิ์ที่ค านวณได้จะต้องเป็นค่าสัมประสิทธิ์ที่ท า
ให้สมการดังกล่าว มีค่าความคาดเคลื่อนก าลังสองรวมกันน้อยที่สุด (Ordinary Least Square : 
OLS) และวางแผนจะใช้วิธี  การเลือกตัวแปรอิสระเข้าสมการถดถอยด้วยเทคนิค Enter 
Regression 

สมการถดถอยเชิงพหุคูณของประชากร 
 

Y = 𝛼+𝛽1𝑥1+𝛽2𝑥2+...+𝛽k𝑥k+𝜀 
 
 
สมการถดถอยเชิงพหุคูณของกลุ่มตัวอย่าง 
 

Y = 𝑎+𝑏1𝑥1+𝑏2𝑥2+...+𝑏k𝑥k 

 

โดยที่  X  คือ  ตัวแปรอิสระ 
 Y  คือ  ตัวแปรตาม 
  K  คือ  จ านวนตัวแปรอิสระ 
เมื่อ α  และ a เป็นจุดตัดแกน Y ของสมการถดถอย หรือ ค่าของ Y เมื่อให้ตัวแปรอิสระ

ทั้งหมดมีค่าเท่ากับศูนย์ 
ส่วน β และ b เป็นสัมประสิทธิ์ถดถอย (Partial regression coefficient) ของตัว 
แปรอิสระแต่ละตัว ซึ่งหมายถึง อัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร ตาม (Y) เมื่อตัวแปร

อิสระนั้นเปลี่ยนไป 1 หน่วย โดยตัวแปรอิสระตัวอ่ืนมีค่าคงที่ 
โดยที่ค่าสัมประสิทธิ์ a และ b สามารถค านวณได้จากสูตรดังนี้ 
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การวิเคราะห์เชิงถดถอยเชิงพหุคูณมีเงื่อนไขที่ส าคัญ คือ 
1. ความผิดพลาด (error) ต้องเป็นตัวแปรสุ่ม และมีการแจกแจงแบบโค้งปกติ 
2. ความแปรปรวนของตัวแปรตาม (Y) ในทุกค่าของตัวแปรอิสระ (X) จะต้องเท่ากัน 
3. ค่าความผิดพลาดของตัวแปรตาม (Y) แต่ละค่าเป็นอิสระกัน 
4. ตัวแปรอิสระที่น้ามาวิเคราะห์จะต้องเป็นอิสระกัน 
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บทท่ี 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเรื่อง เรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ 
Netflix ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ผู้ศึกษาได้ก าหนดสัญลักษณ์ต่าง ๆที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

n แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

x ̅ แทน ค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่าง 
S.D.  แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
t  แทน ค่าสถิติที่ใช้พิจารณา t – Distribution 
MS แทน ค่าเฉลี่ยผลรวมก าลังสองของคะแนน (Mean of square) 
SS แทน ผลบวกก าลังสอง (Sum of square) 
df  แทน ชั้นของความเป็นอิสระ (degree of freedom) 
SS แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Sum of square) 
F-prob  แทน ค่าความน่าจะเป็นส าหรับบอกนัยส าคัญทางสถิติ (ในตาราง F-test) 
F-ratio แทน ค่าที่ใช้พิจารณา F – Distribution 
B แทน ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย 
H0 แทน สมมติฐานหลัก (Null hypothesis) 
H1 แทน สมมติฐานรอง (Alternative hypothesis) 
*  แทน ค่านัยส าคัญทางสถิติ .05 

 
การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัย
ครั้งนี้ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และน าเสนอในรูปแบบของตารางประกอบค าอธิบาย โดยการแบ่งการ
น าเสนอออกเป็น 2 ส่วน ตามล าดับดังนี้ 
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ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา โดยแบ่งผลการวิเคราะห์ออกเป็น 4 
ตอน ดังนี ้

ตอนที่ 1  การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 4Cs แบ่งเป็น 4 ด้าน 

ได้แก่ ความต้องการของผู้บริโภค (Customer), ต้นทุนของผู้บริโภค (Cost),ความสะดวกในการซื้อ 
(Convenience), การสื่อสาร (Communication)  

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ แบ่งเป็น 5 
ด้าน ได้แก่ ด้านพักผ่อนหรือหลีกหนี (Escape), ด้านเข้าสังคม (Social Interaction), ด้านยืนยัน
ตัวตน (Identify), ด้านข้อมูล (Inform & Educate) และ ด้านบันเทิง (Entertain) 

ตอนที่ 4 การวิเคราะห์เกี่ยวกับการตัดสินใจใช้บริการ Netflixของผู้บริโภค ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อการทดสอบสมมุติฐาน จ านวน 3 ข้อ 
ดังน้ี 

สมมติฐานที่  1 ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีตัดสินใจใช้บริการ Netflix แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาด 4C’s ได้แก่ ความต้องการของผู้บริโภค 
(Customer), ต้นทุนของผู้บริโภค (Cost), ความสะดวกในการซื้อ (Convenience) และ การสือ่สาร 
(Communication) มีอิทธิพลต่อตัดสินใจใช้บริการ Netflixของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 3 ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ ได้แก่ ด้านพักผ่อนหรือ
หลีกหนี (Escape), ด้านเข้าสังคม (Social Interaction), ด้านยืนยันตัวตน (Identify), ด้านข้อมูล 
(Inform & Educate) และ ด้านบันเทิง (Entertain) มีอิทธิพลต่อ ตัดสินใจใช้บริการ Netflixของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา โดยแบ่งผลการวิเคราะห์ออกเป็น 4 
ตอน ดังนี ้

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ 
อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยน าเสนอในรูปแบบการแจก
แจงความถี่และค่าร้อยละปรากฏผลดังตาราง 3 ดังนี้ 
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ตาราง 3 แสดงความถี่ และค่าร้อยละ ของข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม   จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ        
 ชาย     176 44.00 
 หญิง     224 56.00 
      รวม     400 100.00 

2. อายุ            
 20-29 ปี      258 64.50 
 30-39 ป ี     101 25.25 
 40-49 ปี      39 9.75 
 50 ปีขึน้ไป     2 .50 
             รวม     400 100.00 
3. สถานภาพสมรส        
 โสด      316 79.00 
 สมรส/อยู่ด้วยกัน    84 21.00      
   รวม   400 100.00 
4. ระดับการศึกษา        
 ต่ ากว่าปริญญาตรี      29 7.25 
 ปริญญาตรี    269 67.25      
 สูงกว่าปริญญาตรี      102 25.50 
          รวม     400 100.0 
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน       

 ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 20,000 บาท     120 30.00 
 20,001 - 30,000 บาท     111 27.75 
 30,001 - 40,000 บาท      84 21.00 
 40,000 บาทขึ้นไป 

 
  85 21.25        

  รวม     400 100.0 
   

ผลการวิ เคราะห์ตามตาราง 3 พบว่าข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้จ านวน 400 คน จ าแนกตามตัวแปรได้ดังนี้ 
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เพศ พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 224 คน คิดเป็น
ร้อยละ 56.00 และ เพศชาย มีจ านวน 176 คนคิดเป็นร้อยละ 44.00 ตามล าดับ 

อายุ พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 20-29 ปี จ านวน 258 คน คิดเป็น
ร้อยละ 64.50รองลงมาคืออายุ 30-39 ปี จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 25.25 ถัดมาคือ อายุ 40-
49 ปี จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.75 และอายุ 50 ปีขึ้นไป จ านวน 2  คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 
ตามล าดับ 

สถานภาพสมรส พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีสถานภาพโสด จ านวน 
316 คน คิดเป็นร้อยละ 79.00 และ สถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 
21.00 ตามล าดับ 

ระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จ านวน 269 คน คิดเป็นร้อยละ 67.25 รองลงมา คือ การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 102 คน 
คิดเป็นร้อยละ 25.50 และ การศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.25 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ผู้ที ่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี ่ยต่อ
เดือน ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 20,000 บาท จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 รองลงมามีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 27.75 ถัดมามีรายได้เฉลี่ย 
40,000 บาทขึ้นไป จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 21.25 และมีรายได้เฉลี่ย 30,001 – 40,000 
บาท จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.00 ตามล าดับ 

เนื่องจากข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล ในด้าน อายุ มีความถี่ในบางกลุ่มน้อยเกินไป 
ผู้วิจัยจึงได้จัดกลุ่มใหม่ เพื่อใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ดังตาราง 4 
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ตาราง 4 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามที่จัด กลุ่ม
ใหม่ 

 
ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) ร้อยละ 

อายุ   
           20-29 ปี 258 64.50 
           30-39 ปี 101 25.25 
           40 ปีขึ้นไป 41 10.25 

รวม 400 100 
 

จากตาราง 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ที่
จัดกลุ่มใหม่ พบว่า 

อายุ ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 20-29 ปี จ านวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ 
64.50รองลงมาคืออายุ 30-39 ปี จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 25.25 และ อายุ 40 ปีขึ้นไป 
จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.25 ตามล าดับ 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 4Cs  
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 4Cs ประกอบด้วย ความ

ต้องการของผู้บริ โภค (Customer), ต้นทุนของผู้บริ โภค (Cost),ความสะดวกในการซื้ อ 
(Convenience), การสื่อสาร (Communication)โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ปรากฏผลดังต่อไปนี้ 
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ตาราง 5 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของส่วนประสมทางการตลาด 4Cs จ าแนก
เป็นรายด้าน และภาพรวม 

 

ส่วนประสมทางการตลาด 4Cs 
X̅ S.D. ระดับ

ความส าคัญ 
ด้านความต้องการของผู้บริโภค 

   

1. รายการควรมีความหลากหลาย เช่น ภาพยนตร์  
ซีรีย์ วาไรต้ีโชว์ 

4.00 .980 มาก 

2. ท่านต้องการความสดใหม่ของรายการ 3.99 .908 มาก 
3. ท่านต้องการความรวดเร็วในการเข้าถึงรายการ 4.22 .804 มากที่สุด 
4. ท่านต้องการฟังก์ชั่น ที่สามารถแนะน ารายการที่ตรงกับ
ความสนใจของท่านได้ 

4.16 .856 มาก 

5. ท่านต้องการความสะดวก ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน 4.37 .751 มากที่สุด 
6. ท่านต้องการความคมชัดของภาพและเสียงในการรับชม
ภาพยนตร์และซีรีส์ 4.56 .646 มากที่สุด 

ด้านความต้องการของผู้บริโภคโดยรวม 4.21 .565 มากที่สุด 
ด้านต้นทุนของผู้บริโภค    

1. ค่าบริการมีความคุ้มค่า เมื่อเทียบกับการใช้งาน 4.16 .830 มาก 

2. มีราคาที่หลากหลาย เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ใช้บริการ 4.14 .909 มาก 

3. ราคาเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค 4.21 .927 มากที่สุด 

4. ราคามีความคุ้มค่า เมื่อเทียบกับสินค้าที่ใช้ทดแทนกันได้ 4.21 .871 มากที่สุด 

ด้านต้นทุนของผู้บริโภคโดยรวม 4.18 .756 มาก 
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ตาราง 5 (ต่อ)        
 

ส่วนประสมทางการตลาด 4Cs X̅ S.D. ระดับ
ความส าคัญ 

ด้านความสะดวกในการซื้อ 
   

1. ช่องทางการช าระค่าบริการ ง่าย รวดเร็ว ไม่ซับซ้อน 4.29 .822 มากที่สุด 
2. ผู้ใช้บริการ สามารถ ซื้อ หรือ ปรับเปลี่ยนแพ็กเกจได้ทุกที่ 
ทุกเวลา ผ่านช่องทางการให้บริการต่างๆ 

4.20 .845 มาก 

3. ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกแพ็กเกจได้ ทุกที่ ทุกเวลา ผ่าน
ช่องทางการให้บริการต่างๆ 

4.19 .836 มาก 

ด้านความสะดวกในการซื้อโดยรวม 4.22 0.720 มากที่สุด 
ด้านการสื่อสาร 

   

1. ได้รับข่าวสารโดยตรง จากผู้ให้บริการอยู่เสมอ 3.88 .925 มาก 
2. การพบเห็นโฆษณารายการใหม่ๆผ่านสื่อสาธารณะ 3.73 1.129 มาก 
3. ผู้ใช้บริการสามารถ ค้นหาข้อมูล ทั้งข้อดี ข้อเสียต่างๆ ใน
เรื่องการใช้บริการได้ 

4.14 .754 มาก 

4. เมื่อเกิดปัญหาจากการใช้บริการ ผู้ใช้บริการสามารถ 
โทรศัพท์สอบถามกับพนักงานได้โดยตรง 

3.88 1.069 มาก 

ด้านการสื่อสารโดยรวม 3.90 0.740 มาก 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 4Cs 4.13 .555 มาก 

  
จากตาราง 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 4Cs พบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญเกี่ยวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 4Cs โดยรวมอยู่
ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  

ด้านความต้องการของผู้บริโภค (Consumer) 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความส าคัญเกี่ยวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทาง

การตลาด 4Cs ด้านความต้องการของผู้บริโภคโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.21 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญระดับมากที่สุด ในด้าน
ความคมชัดของภาพและเสียงในการรับชมภาพยนตร์และซีรีส์, สะดวก ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน และ 
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ความรวดเร็วในการเข้าถึงรายการ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56, 4.37 และ 4.22 ตามล าดับ และให้
ความส าคัญในระดับมาก ในด้านฟังก์ชั่นที่สามารถแนะน ารายการที่ตรงกับความสนใจของท่าน
ได้, รายการมีความหลากหลาย และ ความสดใหม่ของรายการ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.16, 4.00 
และ 3.99 ตามล าดับ 

ด้านต้นทุนของผู้บริโภค (Cost) 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความส าคัญเกี่ยวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทาง

การตลาด 4Cs ด้านต้นทุนของผู้บริโภคโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญระดับมากที่สุด ในด้าน ราคามี
ความคุ้มค่า เมื่อเทียบกับสินค้าที่ใช้ทดแทนกันได้ และ ราคาเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากัน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 และให้ความส าคัญในระดับมาก ในด้าน
ค่าบริการมีความคุ้มค่า เมื่อเทียบกับการใช้งาน และ มีราคาหลากหลาย เพื่อเป็นทางเลือกให้
ผู้ใช้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 และ 4.14 ตามล าดับ 

ด้านความสะดวกในการซื้อ (Convenience) 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความส าคัญเกี่ยวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทาง

การตลาด 4Cs ด้านความสะดวกในการซื้อโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.22 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญระดับมากที่สุด ในด้าน 
ช่องทางการช าระค่าบริการง่าย รวดเร็ว ไม่ซับซ้อน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 และให้ความส าคัญ
ในระดับมาก ในด้านผู้ใช้บริการ สามารถ ซื้อ หรือ ปรับเปลี่ยนแพ็กเกจได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านช่อง
ทางการให้บริการต่างๆ และ ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกแพ็กเกจได้ ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านช่องทางการ
ให้บริการต่างๆ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 และ 4.19 ตามล าดับ 

ด้านการสื่อสาร (Communication) 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความส าคัญเกี่ยวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทาง

การตลาด 4Cs ด้านการสื่อสารโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญระดับมาก ทุกด้าน โดยด้านความสามารถ 
ค้นหาข้อมูล ทั้งข้อดี ข้อเสียต่างๆ  ในเรื่องการใช้บริการได้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.14  รองลงมาคือ เมื่อเกิดปัญหาจากการใช้บริการ ผู้ใช้บริการสามารถ โทรศัพท์สอบถามกับ
พนักงานได้โดยตรง, ได้รับข่าวสารโดยตรง จากผู้ให้บริการอยู่เสมอ และ การพบเห็นโฆษณา
รายการใหม่ๆผ่านสื่อสาธารณะ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88, 3.88 และ 3.73 ตามล าดับ 
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ตอนที่ 3  การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึง
พอใจ 

การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ 
ประกอบด้วย ด้านพักผ่อนหรือหลีกหนี (Escape), ด้านเข้าสังคม (Social Interaction),ด้านยืนยัน
ตัวตน ( Identify)  ด้านข้อมูล ( Inform & Educate) และ  ด้านบันเทิง (Entertain) ปรากฏผล
ดังต่อไปนี ้

 
ตาราง 6 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านทฤษฎีการใช้ประโยชน์และ

ความพึงพอใจ จ าแนกเป็นรายด้าน และภาพรวม 
 

ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ X̅ S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

ด้านพักผ่อนหรือหลีกหนี (Escape)    
1. ท่านชมภาพยนตร์ หรือซีรีย์ เนื่องจากต้องการคลาย
เครียด จากการเรียน หรือ การท างาน 

4.35 .812 มากที่สุด 

2. การชมภาพยนตร์หรือซีรีย์ ท าให้ท่านลืมปัญหาที่
เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันได้ชั่วขณะ 

3.92 1.078 มาก 

3. การชมภาพยนตร์หรือซีรีย์ ท าให้เกิดจินตนาการที่ไม่
สิ้นสุด 

4.02 .913 มาก 

ด้านพักผ่อนหรือหลีกหนีโดยรวม 4.09 .739 มาก 
ด้านการเข้าสังคม (Social Interaction)    
1. ภาพยนตร์หรือซีรีย์ที่ท่านได้ดู ท่านน ามาใช้เป็นหัวข้อ
สนทนากับเพื่อนและบุคคลอ่ืน 

4.05 .963 มาก 

2. ท่านโพสต์ หรือ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ภาพยนตร์
หรือซีรีย์ที่เคยดู ผ่านทางสังคมออนไลน์ เช่น facebook, 
twitter 

3.45 1.169 มาก 

3. ท่านได้รับความสนใจจากบุคคลรอบตัว เมื่อพูดคุย
เกี่ยวกับเนื้อหาของภาพยนตร์หรือซีรีย์ที่ได้ดู 

3.51 1.055 มาก 
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ตาราง 6 (ต่อ) 
 

ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ X̅ S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

          ด้านการเข้าสังคมโดยรวม 3.67 .896 มาก 
ด้านการยืนยันตัวตน (Identify) 
1. ท่านคิดว่าการเลือกรับชมภาพยนตร์และซีรีย์ ประเภท
ต่างๆ เป็นสิ่งที่ช่วยบ่งบอกลักษณะนิสัยได้ 

3.79 .980 มาก 

2. การเลือกรับชมภาพยนตร์และซีรีย์ แต่ละประเภท เป็น
สิ่งที่ช่วยบ่งบอกความสนใจส่วนบุคคลได้ 

4.10 .761 มาก 

3. ท่านมีความเห็นว่า บุคคลภายนอกสามารถบ่งบอก
นิสัยของท่านได้ จากการเลือกรับชมภาพยนตร์และซีรีย์
ประเภทต่างๆ 

3.69 .973 มาก 

          ด้านการยืนยันตัวตนโดยรวม 3.85 .727 มาก 
 ด้านข้อมูล (Inform & Educate)    
1. ท่านได้รับความรู้และประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรับชม
ภาพยนตร์และซีรีย์ 

3.87 .884 มาก 

2. ท่านสามารถแสวงหาข้อมูลที่ต้องการ ได้จากการ
รับชมภาพยนตร์และซีรีย์ 

3.63 .954 มาก 

3. ท่านสามารถน าประโยชน์ที่ได้จากการรับชม
ภาพยนตร์และซีรีย์มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

3.69 .959 มาก 

4. ท่านเกิดความเข้าใจเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม
เพิ่มขึ้น จากการรับชมภาพยนตร์และซีรีย์ 

3.95 .886 มาก 

          ด้านข้อมูลโดยรวม 3.78 .786 มาก 
ด้านความบันเทิง (Entertain) 
1. ท่านได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ในขณะชม
ภาพยนตร์และซีรีย์ 

4.49 .739 มากที่สุด 

2. ท่านรู้สึกต่ืนเต้นจากเนื้อหา เทคนิคพิเศษของภาพและ
เสียง ในขณะชมภาพยนตร์และซีรีย์ 

4.30 .805 มากที่สุด 
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ตาราง 6 (ต่อ) 
 

ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ X̅ S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

3. ท่านเกิดความประทับใจ และมีอารมณ์ร่วมไปกับ
เนื้อหาในภาพยนตร์และซีรีย์ 
4. ท่านได้รับประสบการณ์แปลกใหม่จากการรับชม
ภาพยนตร์ 

4.33 
 

3.78 

.792 
 

.897 

มากที่สุด 
 

มาก 

          ด้านความบันเทิงโดยรวม 4.22 .573 มากที่สุด 
ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจโดยรวม 3.92 .570 มาก 

 
จากตาราง 6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ พบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถาม มีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.92  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  

ด้านพักผ่อนหรือหลีกหนี (Escape) 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึง

พอใจ ด้านพักผ่อนหรือหลีกหนีโดยรวม มีคะแนนอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีคะแนนความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด ในด้าน 
ท่านชมภาพยนตร์ หรือซีรีย์ เนื่องจากต้องการคลายเครียด จากการเรียน หรือท างาน โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ในด้าน การชมภาพยนตร์หรือซีรีย์ ท าให้
เกิดจินตนาการที่ไม่สิ้นสุด และ การชมภาพยนตร์หรือซีรีย์ ท าให้ท่านลืมปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจ าวันได้ชั่วขณะ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 และ 3.92 ตามล าดับ 

ด้านเข้าสังคม (Social Interaction) 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึง

พอใจ ด้านการเข้าสังคมโดยรวม มีคะแนนอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีคะแนนความคิดเห็นอยู่ ในระดับมากทุกข้อ ใน
ด้าน ภาพยนตร์หรือซีรีย์ที่ท่านได้ดู ท่านน ามาใช้เป็นหัวข้อสนทนากับเพื่อนและบุคคลอ่ืน มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 รองลงมาคือ ท่านได้รับความสนใจจากบุคคลรอบตัว 
เมื่อพูดคุยเกี่ยวกับเนื้อหาของภาพยนตร์หรือซีรีย์ที่ได้ดู และ ท่านโพสต์ หรือ แสดงความคิดเห็น
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เกี่ยวกับ ภาพยนตร์หรือซีรีย์ที่เคยดู ผ่านทางสังคมออนไลน์ เช่น facebook, twitter โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.51 และ 3.45 ตามล าดับ 

ด้านยืนยันตัวตน (Identify) 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นเกี่ยวกับ ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ 

ด้านการยืนยันตัวตนโดยรวม มีคะแนนอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีคะแนนความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ  ในด้าน การ
เลือกรับชมภาพยนตร์และซีรีย์ แต่ละประเภท เป็นสิ่งที่ช่วยบ่งบอกความสนใจส่วนบุคคลได้ มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 รองลงมาคือ การเลือกรับชมภาพยนตร์หรือซีรีย์ 
ประเภทต่างๆ เป็นสิ่งที่ช่วยบ่งบอกลักษณะนิสัยได้ และ บุคคลภายนอกสามารถบ่งบอกนิสัยของ
ท่าน ได้จากการเลือกรับชมภาพยนตร์และซีรีย์ประเภทต่างๆ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 และ 3.69 
ตามล าดับ 

ด้านข้อมูล (Inform & Educate) 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นเกี่ยวกับ ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ 

ด้านข้อมูลโดยรวม มีคะแนนอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีคะแนนความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ ในด้าน ท่านเกิดความ
เข้าใจเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมเพิ่มขึ้นจากการรับชมภาพยนตร์และซีรีย์ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 รองลงมาคือ ท่านได้รับความรู้และประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรับชม
ภาพยนตร์และซีรีย์, ท่านสามารถน าประโยชน์ที่ได้จากการรับชมภาพยนตร์และซีรีย์มาปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ และ  ท่านสามารถแสวงหาข้อมูลที่ต้องการ ได้จากการรับชมภาพยนตร์และซีรีย์ 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87, 3.69 และ 3.63 ตามล าดับ 

ด้านความบันเทิง (Entertain) 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นเกี่ยวกับ ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ 

ด้านความบันเทิงโดยรวม มีคะแนนอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีคะแนนความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ในด้าน ท่าน
ได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ในขณะชมภาพยนตร์และซีรีย์ , ท่านเกิดความประทับใจ มี
อารมณ์ร่วมไปกับเนื้อหาในภาพยนตร์และซีรีย์ และ ท่านรู้สึกต่ืนเต้น จากเนื้อหาเทคนิคพิเศษของ
ภาพและเสียง ในขณะชมภาพยนตร์และซีรีย์ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49, 4.33 และ 4.30 
ตามล าดับ และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ในด้าน ท่านได้รับประสบการณ์แปลกใหม่จากการ
รับชมภาพยนตร์ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 
  



  58 

ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้บริการ Netflixของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้บริการ Netflix ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครประกอบด้วย การตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ (Problem or Need 
Recognition) การเสาะแสวงหาข้อมูล  (Search for Information), การประเมินทาง เลื อก 
(Evaluation of Alternative) และ การตัดสินใจซื้อ ( Decision Marking)  ปรากฏผลดังต่อไปนี้ 

 
ตาราง 7 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจใช้บริการ Netflix ของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกเป็นรายด้าน และภาพรวม 
 

การตัดสินใจใช้บริการ Netflix ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

X̅ S.D. 
ระดับความคิดเห็น 

การตระหนักถึงปัญหา    
1. ท่านมีความสนใจใช้บริการแพ็กเกจของNetflix เม่ือ
เห็นโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ 

4.12 .886 มาก 

2. ท่านมีความสนใจใช้บริการแพ็กเกจของNetflix 
เน่ืองจากสามารถรับชมได้ทุกที่ ทุกเวลา 

3.62 1.126 มาก 

3.  ท่านมีความสนใจใช้บริการแพ็กเกจของNetflix เมื่อมี
บุคคลอื่นแนะน า 
4. ท่านมีความสนใจใช้บริการแพ็กเกจของNetflix 
เน่ืองจากไม่มีเวลาไปดูภาพยนตร์ในโรงหนัง 
5. ท่านมีความสนใจใช้บริการแพ็กเกจของNetflix 
เน่ืองจากกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดอื่นๆ เช่น เล่น
เกมส์ชิงของรางวัล การจัดอีเว้นท์ตามสถานท่ีต่างๆ 

3.55 
 

3.74 
 

4.01 

1.100 
 

.985 
 

.826 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

การตระหนักถึงปัญหาโดยรวม 3.80 .665 มาก 
การค้นหาข้อมูล    
1. ท่านหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนการใช้บริการ
Netflix 

3.94 .977 มาก 

2. ท่านสอบถามข้อมูลเกี่ยวกบับริการของNetflixเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจซ้ือ จากบุคคลท่ีรู้จักหรือใกล้ชิด 

3.86 1.022 มาก 
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ตาราง 7 (ต่อ) 
 

การตัดสินใจใช้บริการ Netflix ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

X̅ S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

3. ท่านหาข้อมูลประกอบการตดัสินใจซื้อ จากบทความ 
และกระดานสนทนาทางอินเทอร์เน็ต 
4. ท่านมีการทดลองใช้ก่อนการตัดสินใจซื้อบริการของ
Netflix 

3.94 
 

4.06 

.889 
 

.987 

มาก 
 

มาก 

         การค้นหาข้อมูลโดยรวม 3.95 .596 มาก 
การประเมินทางเลือก 
1. ท่านมีการวิเคราะห์คุณสมบตัิ ข้อดีข้อเสีย ของบริการ
แพ็กเกจของ Netflix แต่ละรายการ 

 
3.84 

 
.967 

 
มาก 

2. ท่านมีการเปรียบเทียบข้อมลูแพ็กเกจของNetflix กับ 
บริการวิดิโอสตรีมมิ่งอ่ืนๆ ก่อนการตัดสินใจซื้อ 

3.93 .969 มาก 

3. ท่านมีการเปรียบเทียบราคาค่าแพ็กเกจของ 
Netflix กับ คู่แข่งอ่ืนๆ ก่อนการตัดสินใจซื้อ 
4. ท่านมีความเชื่อถือต่อ Netflix เม่ือเทียบกับ บริการ 
วิดิโอสตรีมมิ่งอ่ืนๆ 

3.54 
 

4.06 

1.279 
 

.853 

มาก 
 

มาก 

          การประเมินทางเลือกโดยรวม 3.84 .646 มาก 
การตัดสินใจใช้บริการ    
1. ท่านตัดสนิใจใช้ Netflix จากข้อมูลที่ได้รับจากการ
แนะน าของเพื่อนและคนรู้จกั 

3.72 1.144 มาก 

2. ท่านตัดสนิใจใช้แพ็กเกจของ Netflix โดยค านึงถึงราคา
เป็นหลัก 

3.86 1.075 มาก 

3. ท่านตัดสนิใจใช้แพ็กเกจของ Netflix โดยค านึงถึงความ
คุ้มค่าที่ได้รับจากการรับชมภาพยนตร์และซรีีส์ 

4.33 .706 มากที่สุด 

4. ท่านตัดสนิใจใช้แพ็กเกจของ Netflix ด้วยการศึกษาหา
ข้อมูลด้วยตนเอง 

4.03 .966 มาก 

          การตัดสินใจใช้บริการโดยรวม 3.98 .676 มาก 
 การตัดสินใจใช้บริการ Netflix ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยรวม 
3.89 .516 มาก 
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จากตาราง 7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ปัจจัยด้านการตัดสินใจใช้บริการ Netflix ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านการ
ตัดสินใจใช้บริการ Netflix ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวม มีคะแนนอยู่ในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  

ด้านการตระหนักถึงปัญหา 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้บริการ Netflix ของผู้บริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการตระหนักถึงปัญหาโดยรวม มีคะแนนอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีคะแนนความคิดเห็นอยู่
ในระดับมากทุกข้อ ในด้าน ท่านมีความสนใจใช้บริการแพ็กเกจของ Netflix เมื่อเห็นโฆษณาผ่าน
สื่อต่างๆ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 รองลงมาคือ ท่านมีความสนใจใช้บริการ
แพ็กเกจของNetflix เนื่องจากกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดอ่ืนๆ เช่น การเล่นเกมส์ชิงของรางวัล 
การจัดอีเว้นท์ตามสถานที่ต่างๆ, ท่านมีความสนใจใช้บริการแพ็กเกจของNetflix เนื่องจากไม่มี
เวลาไปดูภาพยนตร์ในโรงหนัง, ท่านมีความสนใจใช้บริการแพ็กเกจของNetflix เนื่องจากสามารถ
รับชมได้ทุกที่ ทุกเวลา และ ท่านมีความสนใจใช้บริการแพ็กเกจของNetflix เมื่อมีบุคคลอ่ืนแนะน า 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01, 3.74, 3.62 และ 3.55 ตามล าดับ 

ด้านการค้นหาข้อมูล 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้บริการ Netflix ของผู้บริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการค้นหาข้อมูลโดยรวม มีคะแนนอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.95 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีคะแนนความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากทุกข้อ ในด้าน ท่านมีการทดลองใช้ก่อนการตัดสินใจซื้อบริการของNetflix มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 รองลงมาคือ ท่านหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนการใช้บริการ Netflix, 
ท่านหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อ จากบทความ และกระดานสนทนาทางอินเทอร์เน็ต  และ 
ท่านสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริการของNetflixเพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อ จากบุคคลที่รู้จักหรือ
ใกล้ชิด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94, 3.94 และ 3.86 ตามล าดับ 

ด้านการประเมินทางเลือก 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้บริการ Netflix ของผู้บริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการประเมินทางเลือกโดยรวม มีคะแนนอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ ในด้าน ท่านมีความเชื่อถือต่อNetflix เมื่อเทียบกับ บริการวิดิโอสตรีมมิ่งอ่ืนๆ  มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 รองลงมาคือ ท่านมีการเปรียบเทียบข้อมูลแพ็กเกจของ
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Netflix กับ บริการวิดิโอสตรีมมิ่งอ่ืนๆ ก่อนการตัดสินใจซื้อ, ท่านมีการวิเคราะห์คุณสมบัติ  ข้อดี
ข้อเสีย ของบริการแพ็กเกจของNetflix แต่ละรายการ และ ท่านมีการเปรียบเทียบราคาค่าแพ็กเกจ
ของNetflix กับ คู่แข่งอ่ืนๆ ก่อนการตัดสินใจซื้อ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93, 3.84 และ 3.54 
ตามล าดับ 

ด้านการตัดสินใจใช้บริการ 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้บริการ Netflix ของผู้บริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการตัดสินใจใช้บริการโดยรวม มีคะแนนอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีคะแนนความคิดเห็นอยู่
ในระดับมากที่สุด ในด้านท่านตัดสินใจใช้แพ็กเกจของNetflix โดยค านึงถึงความคุ้มค่าที่ได้รับจาก
การรับชมภาพยนตร์และซีรีส์ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ใน
ด้าน ท่านตัดสินใจใช้แพ็กเกจของNetflix ด้วยการศึกษาหาข้อมูลด้วยตนเอง, ท่านตัดสินใจใช้
แพ็กเกจของNetflix โดยค านึงถึงราคาเป็นหลัก และ ท่านตัดสินใจใช้Netflix จากข้อมูลที่ได้รับจาก
การแนะน าของเพื่อนและคนรู้จัก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03, 3.86 และ 3.72 ตามล าดับ 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน ทดสอบสมมติฐาน ดังต่อไปนี้ 
สมมติฐานข้อที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ

การศึกษา และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีตัดสินใจใช้บริการ Netflix แตกต่างกัน สามารถ
เขียนเป็นสมมติฐานย่อยได้ดังนี้ 

สมมติฐานข้อที่ 1.1 ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการ Netflix 
แตกต่างกัน สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ดังนี้ 

H0 : ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการ Netflix ไม่แตกต่างกัน 
H1 : ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการ Netflix แตกต่างกัน 

ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ใช้สถิติ Independent Samples t-test ทดสอบความ
แตกต่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 เป็นอิสระต่อกัน ระดับความ
เชื่อมั่น 95% ดังนั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ มีค่าน้อย
กว่า 0.05 โดยในขั้นแรกจะท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างความแปรปรวนของกลุ่ม
สถานภาพ โดยใช้สถิติ Levene’s test ซึ่งหากผลการทดสอบพบว่าค่าความแปรปรวนของแต่ละ
กลุ่มไม่แตกต่างกัน (ค่า Sig. มีค่ามากกว่า 0.05) ก็จะใช้ค่า Equal Variances Assumed ส าหรับ
ผลการทดสอบความแตกต่างของตัดสินใจใช้บริการ Netflix ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
แต่หากผลการทดสอบพบว่า ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน (ค่าSig. มีค่าน้อยกว่า
หรือเท่ากับ 0.05) ก็จะใช้ค่า Equal Variances not Assumed ส าหรับผลการทดสอบความ
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แตกต่างของตัดสินใจใช้บริการ Netflix ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการทดสอบ
สมมติฐานแสดงดังตาราง 8 

 
ตาราง 8 แสดงการทดสอบความแตกต่างของตัดสินใจใช้บริการ Netflix  จ าแนกตามเพศ 
 

ตัดสินใจใช้
บริการ Netflix 

Levene’s test for 
Equality of 
Variance เพศ 

t-test for Equality of Means 

F Sig. X̅ S.D. t df Sig. 
Equal variances 

assumed 
1.332 .249 ชาย 3.81 .539 -2.929* 398 .004 

Equal variances 
not assumed 

  หญิง 3.96 .489    

 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
จากตาราง 8 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของการตัดสินใจใช้บริการ Netflix 

จ าแนกตามเพศ โดยใช้สถิติ Levene’s test พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ .249 แสดงว่ามีค่าความ
แปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกัน จึงใช้ค่า t-test กรณี Equal variances assumed ในการ
ทดสอบสมมติฐาน 

ผลการทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจใช้บริการ Netflix มีค่า Sig. เท่ากับ .004 
ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า 
ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการ Netflix แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ต้ังไว้ โดยเพศหญิงมีการตัดสินใจใช้บริการ Netflix มากกว่าเพศชาย โดยมีผลต่าง
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  0.15 

สมมติฐานข้อที่ 1.2 ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการ Netflix 
แตกต่างกัน สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ดังนี้  

H0 : ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการ Netflix ไม่แตกต่างกัน 
H1 : ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันมีการตัดสินใจใช้บริการ Netflix แตกต่างกัน 
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ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์จะใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) การทดสอบสมมติฐานใช้ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% โดยจะท าการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน ถ้าความแปรปรวน
ของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกัน ให้ทดสอบสมมติฐานจากตาราง F-test และถ้าค่าความแปรปรวน
แต่ละกลุ่มแตกต่างกัน ให้ทดสอบสมมติฐานจากตาราง Brown-Forsythe test ซึ่งจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 และถ้าสมมติฐานข้อใดปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีค่าเฉลี่ยอย่างน้อยหนึ่งคู่ที่แตกต่างกันจะ
น าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least 
Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างที่แตกต่างกันที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 โดยจะท าการทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช้สถิติ 
Levene’s test ซึ่งต้ังสมมติฐานดังนี้ 

H0  : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกัน 
H1  : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน 

ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 จะปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบ
แสดงดังตาราง 9 
 
ตาราง 9 แสดงค่าความแปรปรวนของการตัดสินใจใช้บริการ Netflix ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ โดยใช้สถิติ Levene’s Test 
 

 Levene’s 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

การตัดสินใจใช้บริการ Netflix 1.333 2 397 .265 

 
จากตาราง 9 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของการตัดสินใจใช้บริการ Netflix ของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ .265 ซึ่งมากกว่า 0.05 
แสดงว่า ค่าความแปรปรวนของข้อมูลแต่ละกลุ่มอายุไม่แตกต่างกัน จึงใช้สถิติ F- test ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% ดังนั้นถ้าผลที่ได้เป็นการปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) ก็จะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Fisher’s 
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Least Significant Difference (LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างที่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ 0.05 ดังตาราง 10 
 
ตาราง 10 แสดงการทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจใช้บริการ Netflix ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ โดยใช้สถิติ F-test 
 

การตัดสินใจใช้บริการ 
Netflix 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

 ระหว่างกลุ่ม .652 2 .326 1.221 .296 
ด้านการตัดสินใจซื้อ ภายในกลุ่ม 105.971 397 .267   

 รวม 106.622 399    

 
จากตาราง 10 ผลการทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจใช้บริการ Netflix ของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ มีค่า Sig. เท่ากับ .296 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐาน
หลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้
บริการ Netflix ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานข้อที่ 1.3 ผู้บริโภคที่มี สถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการ 
Netflix แตกต่างกัน สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ดังนี้  

H0 : ผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการ Netflix ไม่
แตกต่างกัน 

H1 : ผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกันมีการตัดสินใจใช้บริการ Netflix 
แตกต่างกัน 

ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ใช้สถิติ Independent Samples t-test ทดสอบความ
แตกต่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 เป็นอิสระต่อกัน ระดับความ
เชื่อมั่น 95% ดังนั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ มีค่าน้อย
กว่า 0.05 โดยในขั ้นแรกจะท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างความแปรปรวนของกลุ ่ม
สถานภาพ โดยใช้สถิติ Levene’s test ซึ่งหากผลการทดสอบพบว่าค่าความแปรปรวนของแต่ละ
กลุ่มไม่แตกต่างกัน (ค่า Sig. มีค่ามากกว่า 0.05) ก็จะใช้ค่า Equal Variances Assumed ส าหรับ
ผลการทดสอบความแตกต ่างของการต ัดส ินใจใช ้บร ิการ  Netflix ของผู ้บร ิโภคในเขต
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กรุงเทพมหานคร แต่หากผลการทดสอบพบว่า ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน (ค่า
Sig. มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05) ก็จะใช้ค่า Equal Variances not Assumed ส าหรับผลการ
ทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจใช้บริการ Netflix ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตาราง 11 

 
ตาราง 11 แสดงการทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจใช้บริการ Netflix จ าแนกตาม

สถานภาพสมรส  
 

การตัดสินใจใช้
บริการ Netflix 

Levene’s test 
for Equality of 

Variance 
สถานภาพ
สมรส 

t-test for Equality of Means 

F Sig. X̅ S.D. t df Sig. 
Equal variances 

assumed 
.091 .764 โสด 3.951 .642 3.231* 118 .002 

Equal variances 
not assumed 

  
สมรส/ 

อยู่ด้วยกัน 
3.511 .619    

 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
จากตาราง 11 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของการตัดสินใจใช้บริการ Netflix 

จ าแนกตามสถานภาพสมรส โดยใช้สถิติ Levene’s test พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ .764 แสดงว่ามี
ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกัน จึงใช้ค่า t-test กรณี Equal variances assumed 
ในการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจใช้บริการ Netflix มีค่า Sig. เท่ากับ .002 
ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า 
ผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการ Netflix แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ต้ังไว้ โดยผู้บริโภคที่มีสถานภาพโสด มีการตัดสินใจใช้บริการ Netflix มากกว่า 
ผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรส หรือ อยู่ด้วยกัน โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ  0.44 
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สมมติฐานข้อที่ 1.4 ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการ 
Netflix แตกต่างกัน สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ดังนี้  

H0 : ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการ Netflix ไม่
แตกต่างกัน 

H1 : ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการ Netflix 
แตกต่างกัน 

ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์จะใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) การทดสอบสมมติฐานใช้ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% โดยจะท าการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน ถ้าความแปรปรวน
ของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกัน ให้ทดสอบสมมติฐานจากตาราง F-test และถ้าค่าความแปรปรวน
แต่ละกลุ่มแตกต่างกัน ให้ทดสอบสมมติฐานจากตาราง Brown-Forsythe test ซึ่งจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 และถ้าสมมติฐานข้อใดปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีค่าเฉลี่ยอย่างน้อยหนึ่งคู่ที่แตกต่างกันจะ
น าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least 
Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างที่แตกต่างกันที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 โดยจะท าการทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช้สถิติ 
Levene’s test ซึ่งต้ังสมมติฐานดังนี้ 

H0  : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกัน 
H1  : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน 

ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 จะปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบ
ดังตาราง 12 

 
ตาราง 12 แสดงค่าความแปรปรวนของการตัดสินใจใช้บริการ Netflix ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดับการศึกษา โดยใช้สถิติ Levene’s Test 
 

 Levene’s 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

การตัดสินใจใช้บริการ Netflix 2.386 2 397 .093 
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จากตาราง 12 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของการตัดสินใจใช้บริการ Netflix ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ .093 ซึ่ง
มากกว่า 0.05 แสดงว่า ค่าความแปรปรวนของข้อมูลแต่ละกลุ่มระดับการศึกษาไม่แตกต่างกัน จึง
ใช้สถิติ F- test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้นถ้าผลที่ได้เป็นการปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็จะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธี
ทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างที่แตกต่าง
กันทีร่ะดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ดังตาราง 13 
 
ตาราง 13 แสดงการทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจใช้บริการ Netflix ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดับการศึกษา โดยใช้สถิติ F-test 
 

การตัดสินใจใช้บริการ 
Netflix 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

 ระหว่างกลุ่ม 2.872 2 1.436 3.169* .043 
ด้านการตัดสินใจซื้อ ภายในกลุ่ม 179.913 397 .453   

 รวม 182.785 399    

 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
จากตาราง 13 ผลการทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจใช้บริการ Netflix ของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดับการศึกษา มีค่า Sig. เท่ากับ .043 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่าง
กัน มีการตัดสินใจใช้บริการ Netflix แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยใช้สถิติ Fisher’s Least Significant Difference 
(LSD) ดังตาราง 14 
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ตาราง 14 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ตัดสินใจใช้
บริการ Netflix ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้สถิติ LSD 

 

ระดับการศึกษา X̅ 
ต่ ากว่าปริญญา
ตร ี

ปริญญา
ตร ี

สูงกว่าปริญญาตรี 

  4.27 3.94 4.00 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 4.27 - .33* .27 
   (.013) (.054) 
ปริญญาตรี 3.94 - - -.05 
    (.479) 
สูงกว่าปริญญาตรี 4.00 - - - 
     

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
จากตาราง 14 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ระหว่างผู้บริโภคที่มีระดับ

การศึกษาแตกต่างกัน กับการตัดสินใจใช้บริการ Netflix พบว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่า
ปริญญาตรี กับผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี  มีค่า Sig. เท่ากับ .013 ซึ่งน้อยกว่า .05 
หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี มีการตัดสินใจใช้บริการ Netflix 
แตกต่างกับผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี มีการตัดสินใจใช้บริการ Netflix มากกว่าบริโภคที่มี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี โดยผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.33  

ส่วนคู่อ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่าง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
สมมติฐานข้อที่ 1.5 ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการ 

Netflix แตกต่างกัน สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ดังนี้  
H0 : ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการ Netflix ไม่แตกต่าง

กัน 
H1 : ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยแตกต่างกันมีการตัดสินใจใช้บริการ Netflix แตกต่างกัน 
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ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์จะใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) การทดสอบสมมติฐานใช้ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% โดยจะท าการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน ถ้าความแปรปรวน
ของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกัน ให้ทดสอบสมมติฐานจากตาราง F-test และถ้าค่าความแปรปรวน
แต่ละกลุ่มแตกต่างกัน ให้ทดสอบสมมติฐานจากตาราง Brown-Forsythe test ซึ่งจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 และถ้าสมมติฐานข้อใดปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีค่าเฉลี่ยอย่างน้อยหนึ่งคู่ที่แตกต่างกันจะ
น าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least 
Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างที่แตกต่างกันที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 โดยจะท าการทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช้สถิติ 
Levene’s test ซึ่งต้ังสมมติฐานดังนี้ 

H0  : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกัน 
H1  : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน 

ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 จะปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบ
แสดงดังตาราง 15 
 
ตาราง 15 แสดงค่าความแปรปรวนของการตัดสินใจใช้บริการ Netflix ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายได้เฉลี่ย  โดยใช้สถิติ Levene’s Test 
 

 Levene’s 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

การตัดสินใจใช้บริการ Netflix 4.799* 3 396 .003 

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
จากตาราง 15 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของการตัดสินใจใช้บริการ Netflix ของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายได้เฉลี่ย พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ .003 ซึ่งน้อยกว่า 
0.05 แสดงว่า ค่าความแปรปรวนของข้อมูลแต่ละกลุ่มรายได้เฉลี่ยแตกต่างกัน จึงทดสอบความ
แตกต่างด้วยสถิติ Brown-Forsythe test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้นถ้าผลที่ได้เป็นการ
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ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็จะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน 
(Multiple Comparison) โดยใช้สถิติ Dunnett’s T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างที่แตกต่างกันที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ดังตาราง 16 

 
ตาราง 16 แสดงการทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจใช้บริการ Netflix ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายได้เฉลี่ย โดยใช้สถิติ สถิติ Brown-Forsythe test 
 

การตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม

ส าหรับใบหน้า 

 

Statistic2 df1 df2 Sig. 

ด้านการตัดสินใจซื้อ 
Brown-Forsythe 

Test 
1.354 3 385.346 .257 

 
จากตาราง 16 ผลการทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจใช้บริการ Netflix ของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายได้เฉลี่ย มีค่า Sig. เท่ากับ .257 นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยแตกต่างกัน 
มีการตัดสินใจใช้บริการ Netflix ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาด 4C’s ได้แก่ ความต้องการของผู้บริโภค 
(Customer), ต้นทุนของผู้บริโภค (Cost), ความสะดวกในการซื้อ (Convenience) และ การสื่อสาร 
(Communication) มีอิทธิพลต่อตัดสินใจใช้บริการ Netflixของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ดังนี้ 

H0  : ส่วนประสมทางการตลาด 4C’s ได้แก่ ความต้องการของผู้บริโภค (Customer), 
ต้นทุนของผู้ บริ โภค (Cost), ความสะดวกในการซื้ อ  (Convenience) และ  การสื่ อสาร 
(Communication) ไม่มีอิทธิพลต่อตัดสินใจใช้บริการ Netflixของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

H1  : ส่วนประสมทางการตลาด 4C’s ได้แก่ ความต้องการของผู้บริโภค (Customer), 
ต้นทุนของผู้ บริ โภค (Cost), ความสะดวกในการซื้ อ  (Convenience) และ  การสื่ อสาร 
(Communication) มีอิทธิพลต่อตัดสินใจใช้บริการ Netflixของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ส าหรับสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานคือ การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) โดยเลือกตัวแปรอิสระเข้าสมการถดถอยด้วยเทคนิค Enter ใช้
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ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็
ต่อเมื่อค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05  

โดยก าหนดตัวแปรดังนี้ 
X1 = ด้านความต้องการของผู้บริโภค (Customer) 
X2 = ด้านต้นทุนของผู้บริโภค (Cost) 
X3 = ด้านความสะดวกในการซื้อ (Convenience) 
X4 = การสื่อสาร (Communication) 
Y1 = การตัดสินใจใช้บริการ Netflixของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ตาราง 17 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณของ ส่วนประสมทางการตลาด 4C’s ที่มี

อิทธิพลต่อตัดสินใจใช้บริการ Netflixของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig 

Regression 60.966 4 15.242 49.421* .000 
Residual 121.819 395 .308   
Total 182.785 399    

 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
จากตาราง17 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณของ ส่วนประสมทางการตลาด 

4C’s ประกอบด้วย ความต้องการของผู้บริโภค (Customer), ต้นทุนของผู้บริโภค (Cost), ความ
สะดวกในการซื้อ (Convenience) และ การสื่อสาร (Communication) มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง
กับการตัดสินใจใช้บริการ Netflixของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  และสามารถสร้างสมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงได้ ซึ่งจากการวิเคราะห์ความถดถอย
เชิงพหุคูณ สามารถค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณได้ ดังนี้ 
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ตาราง 18 แสดงผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด 4C’s ที่มีอิทธิพลต่อตัดสินใจใช้
บริการ Netflix ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอย
เชิงพหุคูณ ด้วยวิธี Enter 

 
ส่วนประสมการตลาด 

4C’s 
Unstandardized 

(B) 
SE Standardized 

(𝜷) 
t Sig 

ค่าคงที่ (Constant) 1.026 .225  4.564* .000 
ความต้องการของผู้บริโภค 
(Customer) (X1) 

.215 .060 .179 3.570* .000 

ต้นทุนของผู้บริโภค 
(Cost)(X2) 

.147 .053 .164 2.757* .006 

ความสะดวกในการซื้อ 
(Convenience) (X3) 

.148 .058 .157 2.548* .011 

การสื่อสาร  
(Communication)(X4) 

.209 .046 .228 4.576* .000 

 
 

r = 0.578               Adjusted R2 = 0.327 
R2 =0.334            SE = 0.555 

 

 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  
จากตาราง 18 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด 4C’s ด้านความ

ต้องการของผู้บริโภค (Customer) (X1) ด้านการสื่อสาร (Communication)(X4) ด้านความสะดวก
ในการซื้อ (Convenience) (X3) และ ด้านต้นทุนของผู้บริโภค(Cost)(X2) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ใช้บริการ Netflix ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (Y1) ร้อยละ 32.7 (Adjusted R2 = 0.327) 

ผู้วิจัยได้น าค่าสัมประสิทธิ์ของตัวที่สามารถร่วมท านายมาเขียนเป็นสมการพยากรณ์การ
ตัดสินใจใช้บริการ Netflix ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (Y1) โดยใช้คะแนนดิบ ดังนี้ 
 

Y1 = 1.026 + 0.215(X1) + 0.209(X4) + 0.148(X3) + 0.147(X2) 
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ผลการศึกษา สรุปได้ดังนี้ 
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการตัดสินใจใช้บริการ Netflix ของผู้บริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ด้านความต้องการของผู้บริโภค 
(Customer) (X1) ด้ านการสื่ อสา ร  (Communication)(X4) ด้ านความสะดวกในกา รซื้ อ 
(Convenience) (X3) และ ด้านต้นทุนของผู้บริโภค(Cost)(X2) เป็นปัจจัยที่ก าหนดการตัดสินใจใช้
บริการ Netflix ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร(Y1) ซึ่งจากค่าสัมประสิทธิ์ดังกล่าวสามารถ
อธิบาย ได้ดังนี้ 

หาก ส่วนประสมทางการตลาด 4C’s ด้านความต้องการของผู้บริโภค (Customer) 
(X1) มีค่า เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะท าให้มีการตัดสินใจใช้บริการ Netflix ของผู้บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร(Y1) เพิ่มขึ้น 0.215 หน่วย ทั้งนี้เมื่อก าหนดส่วนประสมทางการตลาด4C’s อีก 3 
ด้าน มีค่าคงที่ 

หาก ส่วนประสมทางการตลาด 4C’s ด้านการสื่อสาร (Communication)(X4) มีค่า 
เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะท าให้มีการตัดสินใจใช้บริการ Netflix ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร(Y1) 
เพิ่มขึ้น 0.209 หน่วย ทั้งนี้เมื่อก าหนดส่วนประสมทางการตลาด4C’s อีก 3 ด้าน มีค่าคงที่ 

หาก ส่วนประสมทางการตลาด 4C’s ด้านความสะดวกในการซื้อ (Convenience) 
(X3)มี ค่า เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะท าให้มีการตัดสินใจใช้บริการ Netflix ของผู้บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร(Y1) เพิ่มขึ้น 0.148 หน่วย ทั้งนี้เมื่อก าหนดส่วนประสมทางการตลาด4C’s อีก 3 
ด้าน มีค่าคงที่ 

หาก ส่วนประสมทางการตลาด 4C’s ด้านต้นทุนของผู้บริโภค(Cost)(X2) มีค่า เพิ่มขึ้น 
1 หน่วย จะท าให้มีการตัดสินใจใช้บริการ Netflix ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร(Y1) เพิ่มขึ้น 
0.147 หน่วย ทั้งนี้เมื่อก าหนดส่วนประสมทางการตลาด4C’s อีก 3 ด้าน มีค่าคงที่ 

สมมติฐานที่ 3 ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ ได้แก่ ด้านพักผ่อนหรือ
หลีกหนี (Escape), ด้านเข้าสังคม (Social Interaction), ด้านยืนยันตัวตน (Identify), ด้านข้อมูล 
(Inform & Educate) และ ด้านบันเทิง (Entertain) มีอิทธิพลต่อ การตัดสินใจใช้บริการ Netflixของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ดังนี้ 

H0  : ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ ได้แก่ ด้านพักผ่อนหรือหลีกหนี 
(Escape), ด้านเข้าสังคม (Social Interaction), ด้านยืนยันตัวตน (Identify), ด้านข้อมูล (Inform 
& Educate) และ ด้านบันเทิง (Entertain) ไม่มีอิทธิพลต่อตัดสินใจใช้บริการ Netflixของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
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H1 : ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ ได้แก่ ด้านพักผ่อนหรือหลีกหนี 
(Escape), ด้านเข้าสังคม (Social Interaction), ด้านยืนยันตัวตน (Identify), ด้านข้อมูล (Inform 
& Educate) และ ด้านบันเทิง (Entertain) มีอิทธิพลต่อตัดสินใจใช้บริการ Netflixของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

ส าหรับสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานคือ การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) โดยเลือกตัวแปรอิสระเข้าสมการถดถอยด้วยเทคนิค Enter ใช้
ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็
ต่อเมื่อค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05  

โดยก าหนดตัวแปรดังนี้ 
X1 = ด้านพักผ่อนหรือหลีกหนี (Escape) 
X2 = ด้านเข้าสังคม (Social Interaction) 
X3 = ด้านยืนยันตัวตน (Identify) 
X4 = ด้านข้อมูล (Inform & Educate) 
X5 = ด้านบันเทิง (Entertain) 
Y1 = การตัดสินใจใช้บริการ Netflixของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ตาราง 19 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณของ ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึง

พอใจ ได้แก่ ด้านพักผ่อนหรือหลีกหนี, ด้านเข้าสังคม, ด้านยืนยันตัวตน, ด้านข้อมูล 
และด้านบันเทิง มีอิทธิพลต่อตัดสินใจใช้บริการNetflixของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ 

 
แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig 

Regression 58.298 5 11.660 36.903* .000 
Residual 124.487 394 .316   
Total 182.785 399    

 
**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตาราง19 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณของ ทฤษฎีการใช้ประโยชน์
และความพึงพอใจ ได้แก่ ด้านพักผ่อนหรือหลีกหนี, ด้านเข้าสังคม, ด้านยืนยันตัวตน, ด้านข้อมูล 
และ ด้านบันเทิง มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับการตัดสินใจใช้บริการ Netflixของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสามารถสร้างสมการพยากรณ์เชิง
เส้นตรงได้ ซึ่งจากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ สามารถค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์พหุคูณได้ ดังนี้ 

 
ตาราง 20 แสดงผลการวิเคราะห์ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ มีอิทธิพลต่อตัดสินใจ

ใช้บริการ Netflix ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิเคราะห์ความ
ถดถอยเชิงพหุคูณ ด้วยวิธี Enter 

 
ทฤษฎีการใช้ประโยชน์ 
และความพึงพอใจ 

Unstandardized 
(B) 

SE Standardized 
(𝜷) 

t Sig 

ค่าคงที่ (Constant) 1.134 .229  4.953* .000 
ด้านพักผ่อนหรือหลีกหนี (X1) .103 .051 .112 2.018* .044 
ด้านเข้าสังคม (X2) .066 .039 .087 1.701 .090 
ด้านยืนยันตัวตน (X3) -.002 .053 -.002 -.042 .967 
ด้านข้อมูล (X4) 
ด้านบันเทิง (X5) 

.209 

.333 
.052 
.056 

.242 

.282 
4.034* 
5.937* 

.000 

.000 
 
 

r = 0.565               Adjusted R2 = 0.310 
R2 =0.319            SE = 0.562 

 

      
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
จากตาราง 20 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ ด้าน

บันเทิง (X5) ด้านข้อมูล (X4) และ ด้านพักผ่อนหรือหลีกหนี (X1) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ 
Netflix ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (Y1) ร้อยละ 31.0 (Adjusted R2 = 0.310) 

ผู้วิจัยได้น าค่าสัมประสิทธิ์ของตัวที่สามารถร่วมท านายมาเขียนเป็นสมการพยากรณ์การ
ตัดสินใจใช้บริการ Netflix ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร (Y1) โดยใช้คะแนนดิบ ดังนี้ 
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Y1 = 1.134 + 0.333(X5) + 0.209(X4) + 0.103(X1) 

 

ผลการศึกษา สรุปได้ดังนี้ 
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการตัดสินใจใช้บริการ Netflix ของผู้บริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ด้านบันเทิง (X5) ด้านข้อมูล 
(X4) และ ด้านพักผ่อนหรือหลีกหนี (X1) เป็นปัจจัยที่ก าหนดการตัดสินใจใช้บริการ Netflix ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร(Y1) ซึ่งจากค่าสัมประสิทธิ์ดังกล่าวสามารถอธิบาย ได้ดังนี้ 

หาก ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ ด้านบันเทิง (X5) มีค่า เพิ่มขึ้น 1 
หน่วย จะท าให้มีการตัดสินใจใช้บริการ Netflix ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร(Y1) เพิ่มขึ้น 
0.333 หน่วย ทั้งนี้เมื่อก าหนดทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ อีก 4 ด้าน มีค่าคงที่ 

หาก ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ ด้านข้อมูล (X4) มีค่า เพิ่มขึ้น 1 หน่วย 
จะท าให้มีการตัดสินใจใช้บริการ Netflix ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร(Y1) เพิ่มขึ้น 0.209 
หน่วย ทั้งนี้เมื่อก าหนดทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ อีก 4 ด้าน มีค่าคงที่ 

หาก ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ ด้านพักผ่อนหรือหลีกหนี (X1) มีค่า 
เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะท าให้มีการตัดสินใจใช้บริการ Netflix ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร(Y1) 
เพิ่มขึ้น 0.103 หน่วย ทั้งนี้เมื่อก าหนดทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ อีก 4 ด้าน มี
ค่าคงที่ 

ส่วนตัวแปรที่ไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการ Netflix ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร(Y1) มี 2 ตัวแปร ได้แก่ ด้านเข้าสังคม (X2) และ ด้านยืนยันตัวตน (X3) ไม่ได้เป็น
ปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดการตัดสินใจใช้บริการ Netflix ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร(Y1) 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
ตาราง 21 แสดงสรุปผลทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ด้วยสถิติ Independent t-test และOne-way 

ANOVA 
 
สมมติฐานการวิจัย การตัดสินใจใช้บริการ Netflix  
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคล แตกต่างกัน  
มีการตัดสินใจใช้บริการ Netflix แตกต่างกัน 
เพศ ✓ 

อายุ ✕ 

สถานภาพสมรส ✓ 

ระดับการศึกษา ✓ 

รายได้เฉลี่ย ✕ 

หมายเหตุ  เครื่องหมาย ✓ หมายถึง สอดคล้องกับสมมติฐาน H1 (มีความแตกต่าง) 
    เครื่องหมาย ✕ หมายถึง ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน H1 (ไม่มีความแตกต่าง) 

 
ตาราง 22 แสดงสรุปผลทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 ด้วยสถิติความถดถอบพหุคูณ (Multiple 

Regression) 
 

สมมติฐานการวิจัย การตัดสินใจใช้บริการ Netflix  
สมมติฐานที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาด 4C’s  
มีอิทธิพลต่อตัดสินใจใช้บริการ Netflixของ 
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ด้านความต้องการของผู้บริโภค (Customer) ✓ 

ด้านต้นทุนของผู้บริโภค (Cost)  ✓ 

ด้านความสะดวกในการซื้อ (Convenience)  ✓ 

ด้านการสื่อสาร (Communication)  ✓ 

หมายเหตุ  เครื่องหมาย ✓ หมายถึง สอดคล้องกับสมมติฐาน H1 (มีอิทธิพล) 
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ตาราง 23 แสดงสรุปผลทดสอบสมมติฐานข้อที่ 3 ด้วยสถิติความถดถอบพหุคูณ (Multiple 
Regression) 

 

สมมติฐานการวิจัย การตัดสินใจใช้บริการ Netflix  
สมมติฐานที่ 3 ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และ 
ความพึงพอใจมีอิทธิพลต่อตัดสินใจใช้บริการ  
Netflixของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ด้านพักผ่อนหรือหลีกหนี (Escape) ✓ 

ด้านเข้าสังคม (Social Interaction) ✕ 

ด้านยืนยันตัวตน (Identify) ✕ 

ด้านข้อมูล (Inform & Educate) ✓ 

ด้านบันเทิง (Entertain) ✓ 

หมายเหตุ  เครื่องหมาย ✓ หมายถึง สอดคล้องกับสมมติฐาน H1 (มีอิทธิพล) 
เครื่องหมาย ✕ หมายถึง ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน H1 (ไม่มีอิทธิพล) 
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บทท่ี 5  
สรุปผล อภิปรายและขอ้เสนอแนะ 

 
งานวิจัยฉบับนี้ มุ่งศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Netflix ของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนและพัฒนาการตลาดให้กับธุรกิจ
ภาพยนตร์ทั้งในรูปแบบเดิมที่ฉายในโรงภาพยนตร์และรูปแบบใหม่ ที่ให้บริการบนระบบสตรีมมิ่ง 
(Streaming) รวมถึงสามารถน าผลวิจัยที่ได้มาปรับใช้กับธุรกิจออนไลน์ประเภทอ่ืนๆ 
 
สังเขปในการท าวิจัย 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่ อ ศึกษาการตัดสินใจใช้บริ การแพ็ค เก็จ  Netflix ของผู้ บริ โภคในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

2. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาด4C ได้แก่ ความต้องการของผู้บริโภค ต้นทุน
ของผู้บริโภค ความสะดวกในการซื้อ และ การสื่อสาร มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการแพ็คเก็จ 
Netflix ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ ได้แก่ ด้านพักผ่อนหรือหลีก
หนี (Escape) ด้านเข้าสังคม (Social Interaction) ด้านยืนยันตัวตน (Identify) ด้านข้อมูล (Inform 
& Educate) และ ด้านบันเทิง (Entertain) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการแพ็คเก็จ Netflix ของ
ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
สมมติฐานในการวิจัย 

สมมติฐานที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 
และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการแพ็คเก็จ Netflix แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาด 4C’s ได้แก่ ความต้องการของผู้บริโภค 
(Customer), ต้นทุนของผู้บริโภค (Cost), ความสะดวกในการซื้อ (Convenience) และ การสื่อสาร 
(Communication) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการแพ็คเก็จ Netflixของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 3 ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ ได้แก่ ด้านพักผ่อนหรือหลีกหนี 
(Escape), ด้านเข้าสังคม (Social Interaction), ด้านยืนยันตัวตน (Identify), ด้านข้อมูล (Inform 
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& Educate) และ ด้านบันเทิง (Entertain) มีอิทธิพลต่อ การตัดสินใจใช้บริการแพ็คเก็จ Netflixของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
สรุปผลการศึกษา 

ผลการศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Netflix ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร สรุปผลได้ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา โดยแบ่งผลการวิเคราะห์ออกเป็น 4 
ตอน ดังนี ้

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เพศ พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 224 คน คิด

เป็นร้อยละ 56.00 และ รองลงมาเป็นเพศชาย มีจ านวน 176 คนคิดเป็นร้อยละ 44.00 ตามล าดับ 
อายุ ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 20-29 ปี จ านวน 258 คน คิดเป็น

ร้อยละ 64.50รองลงมาคืออายุ 30-39 ปี จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 25.25 และ อายุ 40 ปี
ขึ้นไป จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.25 ตามล าดับ 

สถานภาพสมรส พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีสถานภาพโสด จ านวน 
316 คน คิดเป็นร้อยละ 79.00 และ สถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 
21.00 ตามล าดับ 

ระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 269 คน คิดเป็นร้อยละ 67.25 รองลงมา คือ การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี 
จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.50 และ การศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 29 คน คิดเป็น
ร้อยละ 7.25 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 20,000 บาท จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 รองลงมามีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 27.75 ถัดมามีรายได้เฉลี่ย 
40,000 บาทขึ้นไป จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 21.25 และมีรายได้เฉลี่ย 30,001 – 40,000 บาท 
จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.00 ตามล าดับ 
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ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 4Cs 
ส่วนประสมทางการตลาด 4Cs พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญ

เกี่ยวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 4Cs อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่  ด้านความสะดวก
ในการซื้อ และ ด้านความต้องการของผู้บริโภค โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.22 และ 4.21 ตามล าดับ 
และให้ความส าคัญในระดับมาก ได้แก่ ด้านต้นทุนของผู้บริโภค และ ด้านการสื่อสาร โดยมี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.18 และ 3.90 ตามล าดับ 

ด้านความต้องการของผู้บริโภค พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญ
ระดับมากที่สุด ในด้านความคมชัดของภาพและเสียงในการรับชมภาพยนตร์และซีรีส์, สะดวก ใช้
งานง่าย ไม่ซับซ้อน และ ความรวดเร็วในการเข้าถึงรายการ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.56, 4.37 และ 
4.22 ตามล าดับ และให้ความส าคัญในระดับมาก ในด้านฟังก์ชั่นที่สามารถแนะน ารายการที่ตรง
กับความสนใจของท่านได้, รายการมีความหลากหลาย และ ความสดใหม่ของรายการ โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.16, 4.00 และ 3.99 ตามล าดับ 

ด้านต้นทุนของผู้บริโภค พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญระดับมาก
ที่สุด ในด้าน ราคามีความคุ้มค่า เมื่อเทียบกับสินค้าที่ใช้ทดแทนกันได้ และ ราคาเป็นธรรม ไม่เอา
เปรียบผู้บริโภค มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากัน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 และให้ความส าคัญในระดับ
มาก ในด้านค่าบริการมีความคุ้มค่า เมื่อเทียบกับการใช้งาน และ มีราคาหลากหลาย เพื่อเป็น
ทางเลือกให้ผู้ใช้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 และ 4.14 ตามล าดับ 

ด้านความสะดวกในการซื้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญระดับ
มากที่สุด ในด้าน ช่องทางการช าระค่าบริการง่าย รวดเร็ว ไม่ซับซ้อน และ ผู้ใช้บริการ สามารถ ซื้อ 
หรือ ปรับเปลี่ยนแพ็กเกจได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านช่องทางการให้บริการต่างๆ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.29 และ 4.20 ตามล าดับ และให้ความส าคัญในระดับมาก ในด้าน ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิก
แพ็กเกจได้ ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านช่องทางการให้บริการต่างๆ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 

ด้านการสื่อสาร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญระดับมาก ทุกด้าน 
โดยด้านความสามารถ ค้นหาข้อมูล ทั้งข้อดี ข้อเสียต่างๆ  ในเรื่องการใช้บริการได้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14  รองลงมาคือ เมื่อเกิดปัญหาจากการใช้บริการ ผู้ ใช้บริการสามารถ 
โทรศัพท์สอบถามกับพนักงานได้โดยตรง, ได้รับข่าวสารโดยตรง จากผู้ให้บริการอยู่เสมอ และ การ
พบเห็นโฆษณารายการใหม่ๆผ่านสื่อสาธารณะ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 , 3.88 และ 3.73 
ตามล าดับ 
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ตอนที่ 3  การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึง
พอใจ 

ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่  ด้าน
ความบันเทิง โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.22 และมีความคิดเห็นในระดับมาก ได้แก่ ด้านพักผ่อนหรือ
หลีกหน,ี ด้านยืนยันตัวตน, ด้านข้อมูล และด้านเข้าสังคม โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.09, 3.85, 3.78 
และ 3.67 ตามล าดับ 

ด้านพักผ่อนหรือหลีกหนี พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีคะแนนความคิดเห็นอยู่
ในระดับมากที่สุด ในด้าน ท่านชมภาพยนตร์ หรือซีรีย์ เนื่องจากต้องการคลายเครียด จากการเรียน 
หรือท างาน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ในด้าน การชม
ภาพยนตร์หรือซีรีย์ ท าให้เกิดจินตนาการที่ไม่สิ้นสุด และ การชมภาพยนตร์หรือซีรีย์ ท าให้ท่านลืม
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันได้ชั่วขณะ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 และ 3.92 ตามล าดับ 

ด้านเข้าสังคม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีคะแนนความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากทุกข้อ ในด้าน ภาพยนตร์หรือซีรีย์ที่ท่านได้ดู ท่านน ามาใช้เป็นหัวข้อสนทนากับเพื่อนและ
บุคคลอ่ืน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 รองลงมาคือ ท่านได้รับความสนใจจาก
บุคคลรอบตัว เมื่อพูดคุยเกี่ยวกับเนื้อหาของภาพยนตร์หรือซีรีย์ที่ได้ดู และ ท่านโพสต์ หรือ แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ภาพยนตร์หรือซีรีย์ที่เคยดู ผ่านทางสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, twitter 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 และ 3.45 ตามล าดับ 

ด้านยืนยันตัวตน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีคะแนนความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากทุกข้อ ในด้าน การเลือกรับชมภาพยนตร์และซีรีย์ แต่ละประเภท เป็นสิ่งที่ช่วยบ่งบอกความ
สนใจส่วนบุคคลได้ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 รองลงมาคือ การเลือกรับชม
ภาพยนตร์หรือซีรีย์ ประเภทต่างๆ เป็นสิ่งที่ช่วยบ่งบอกลักษณะนิสัยได้ และ บุคคลภายนอก
สามารถบ่งบอกนิสัยของท่าน ได้จากการเลือกรับชมภาพยนตร์และซีรีย์ประเภทต่างๆ โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 และ 3.69 ตามล าดับ 

ด้านข้อมูล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีคะแนนความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ทุกข้อ ในด้าน ท่านเกิดความเข้าใจเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมเพิ่มขึ้นจากการรับชมภาพยนตร์
และซีรีย์ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 รองลงมาคือ ท่านได้รับความรู้และประโยชน์
เพิ่มขึ้นจากการรับชมภาพยนตร์และซีรีย์, ท่านสามารถน าประโยชน์ที่ได้จากการรับชมภาพยนตร์
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และซีรีย์มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และ  ท่านสามารถแสวงหาข้อมูลที่ต้องการ ได้จากการ
รับชมภาพยนตร์และซีรีย์ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87, 3.69 และ 3.63 ตามล าดับ 

ด้านความบันเทิง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีคะแนนความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากที่สุด ในด้าน ท่านได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ในขณะชมภาพยนตร์และซีรีย์, ท่านเกิด
ความประทับใจ มีอารมณ์ร่วมไปกับเนื้อหาในภาพยนตร์และซีรีย์ และ ท่านรู้สึกต่ืนเต้น จากเนื้อหา
เทคนิคพิเศษของภาพและเสียง ในขณะชมภาพยนตร์และซีรีย์ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49, 4.33 
และ 4.30 ตามล าดับ และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ในด้าน ท่านได้รับประสบการณ์แปลก
ใหม่จากการรับชมภาพยนตร์ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 

ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้บริการ Netflixของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

การตัดสินใจใช้บริการ Netflix พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการตัดสินใจใช้บริการ Netflix อยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่  ด้านการตัดสินใจใช้บริการ, 
ด้านการค้นหาข้อมูล, ด้านการประเมินทางเลือก และ ด้านการตระหนักถึงปัญหา โดยมีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 3.98, 3.95, 3.84 และ 3.80ตามล าดับ 

ด้านการตระหนักถึงปัญหา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีคะแนนความคิดเห็น
อยู่ในระดับมากทุกข้อ ในด้าน ท่านมีความสนใจใช้บริการแพ็กเกจของNetflix เมื่อเห็นโฆษณาผ่าน
สื่อต่างๆ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 รองลงมาคือ ท่านมีความสนใจใช้บริการ
แพ็กเกจของNetflix เนื่องจากกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดอ่ืนๆ เช่น การเล่นเกมส์ชิงของรางวัล 
การจัดอีเว้นท์ตามสถานที่ต่างๆ, ท่านมีความสนใจใช้บริการแพ็กเกจของNetflix เนื่องจากไม่มี
เวลาไปดูภาพยนตร์ในโรงหนัง, ท่านมีความสนใจใช้บริการแพ็กเกจของNetflix เนื่องจากสามารถ
รับชมได้ทุกที่ ทุกเวลา และ ท่านมีความสนใจใช้บริการแพ็กเกจของNetflix เมื่อมีบุคคลอ่ืนแนะน า 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01, 3.74, 3.62 และ 3.55 ตามล าดับ 

ด้านการค้นหาข้อมูล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีคะแนนความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ ในด้าน ท่านมีการทดลองใช้ก่อนการตัดสินใจซื้อบริการของNetflix มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 รองลงมาคือ ท่านหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนการใช้
บริการ Netflix, ท่านหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อ จากบทความ และกระดานสนทนาทาง
อินเทอร์เน็ต และ ท่านสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริการของNetflixเพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อ จาก
บุคคลที่รู้จักหรือใกล้ชิด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94, 3.94 และ 3.86 ตามล าดับ 
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ด้านการประเมินทางเลือก พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ ในด้าน ท่านมีความเชื่อถือต่อNetflix เมื่อเทียบกับ บริการวิดิโอสตรีมมิ่งอ่ืนๆ  มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 รองลงมาคือ ท่านมีการเปรียบเทียบข้อมูลแพ็กเกจของ
Netflix กับ บริการวิดิโอสตรีมมิ่งอ่ืนๆ ก่อนการตัดสินใจซื้อ, ท่านมีการวิเคราะห์คุณสมบัติ ข้อดี
ข้อเสีย ของบริการแพ็กเกจของNetflix แต่ละรายการ และ ท่านมีการเปรียบเทียบราคาค่าแพ็กเกจ
ของNetflix กับ คู่แข่งอ่ืนๆ ก่อนการตัดสินใจซื้อ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93, 3.84 และ 3.54 
ตามล าดับ 

ด้านการตัดสินใจใช้บริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีคะแนนความคิดเห็น
อยู่ในระดับมากที่สุด ในด้านท่านตัดสินใจใช้แพ็กเกจของNetflix โดยค านึงถึงความคุ้มค่าที่ได้รับ
จากการรับชมภาพยนตร์และซีรีส์ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
ในด้าน ท่านตัดสินใจใช้แพ็กเกจของNetflix ด้วยการศึกษาหาข้อมูลด้วยตนเอง, ท่านตัดสินใจใช้
แพ็กเกจของNetflix โดยค านึงถึงราคาเป็นหลัก และ ท่านตัดสินใจใช้Netflix จากข้อมูลที่ได้รับจาก
การแนะน าของเพื่อนและคนรู้จัก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03, 3.86 และ 3.72 ตามล าดับ 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน ทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานข้อที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ

การศึกษา และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีตัดสินใจใช้บริการ Netflix แตกต่างกัน  
สมมติฐานข้อที่ 1.1 ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการ Netflix 

แตกต่างกัน  
ผลการศึกษา พบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการ Netflix 

แตกต่างกัน โดยเพศหญิงมีการตัดสินใจใช้บริการ Netflix มากกว่าเพศชาย ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ต้ังไว้ 

สมมติฐานข้อที่ 1.2 ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการ Netflix 
แตกต่างกัน 

ผลการศึกษา พบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการ Netflix ไม่
แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

สมมติฐานข้อที่ 1.3 ผู้บริโภคที่มี สถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้
บริการ Netflix แตกต่างกัน 
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ผลการศึกษา พบว่า ผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้
บริการ Netflix แตกต่างกัน โดยผู้บริโภคที่มีสถานภาพโสด มีการตัดสินใจใช้บริการ Netflix 
มากกว่า ผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรส หรือ อยู่ด้วยกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

สมมติฐานข้อที่ 1.4 ผู ้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้
บริการ Netflix แตกต่างกัน 

ผลการศึกษา พบว่า ผู ้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้
บริการ Netflix แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 โดย ผู ้บริโภคที ่มีระดับ
การศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี มีการตัดสินใจใช้บริการ Netflix มากกว่าบริโภคที่มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี โดยผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.33 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

สมมติฐานข้อที่ 1.5 ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการ 
Netflix แตกต่างกัน 

ผลการศึกษา พบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการ 
Netflix ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

สมมติฐานข้อที ่ 2  ส่วนประสมทางการตลาด 4C’s ได้แก่ ความต้องการของ
ผู้บริโภค (Customer), ต้นทุนของผู้บริโภค (Cost), ความสะดวกในการซื้อ (Convenience) และ 
การสื ่อสาร (Communication) มีอิทธิพลต่อตัดสินใจใช้บริการ Netflixของผู ้บร ิโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ผลการศึกษา พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด 4C’s ด้านความต้องการของ
ผู้บริโภค, ด้านการสื่อสาร, ด้านความสะดวกในการซื้อ และ ด้านต้นทุนของผู้บริโภค มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจใช้บริการ Netflix ของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 32.7 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

สมมติฐานที่ 3 ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ ได้แก่ ด้านพักผ่อนหรือ
หลีกหนี (Escape), ด้านเข้าสังคม (Social Interaction), ด้านยืนยันตัวตน (Identify), ด้านข้อมูล 
(Inform & Educate) และ ด้านบันเทิง (Entertain) มีอิทธิพลต่อ การตัดสินใจใช้บริการ Netflixของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการศึกษา พบว่า ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ ด้านบันเทิง, ด้าน
ข้อมูล และ ด้านพักผ่อนหรือหลีกหนี มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Netflix ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร คิดเป็น ร้อยละ 31.0 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้  
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ส่วนตัวแปร ด้านเข้าสังคม และ ด้านยืนยันตัวตน ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ 
Netflix ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
 

อภิปรายผลการศึกษา 
ผลการศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Netflix ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร มีประเด็นที่สามารถน ามาอภิปรายผล ดังนี้ 
1. ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และ 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการ Netflix แตกต่างกัน ผลวิจัย
พบว่า 

1.1 เพศ ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการ Netflix แตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเพศหญิงมีการตัดสินใจใช้บริการ Netflix มากกว่า
เพศชาย เนื่องด้วยในสมัยนี้ สังคมเปิดกว้างมากขึ้น ผู้หญิงมีโอกาสในการเจริญก้าวหน้าในหน้าที่
การงานเท่าเทียมกับผู้ชาย ทั้งต าแหน่งงาน และรายได้ ส่งผลให้มีก าลังซื้อได้มากขึ้น นอกจากนี้ 
Netflix เป็นสื่อที่ให้ความบันเทิง ซึ่งจุดเด่นของNetflix คือ การมีซีรีส์ต่างประเทศ เช่น เกาหลีใต้, 
ญี่ปุ่น, อเมริกา, รัสเซีย และประเทศอ่ืนๆอีกมากมาย ซึ่งผู้หญิงส่วนใหญ่ มักจะชื่นชอบการรับชมซี
รีส์ โดยเฉพาะ ซีรีส์จากประเทศเกาหลีใต้ มากกว่าผู้ชาย จึงส่งผลให้มีการตัดสินใจใช้บริการ 
Netflix มากกว่าผู้ชายด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของ ฐิตาภา จุลเสนีย์ (2553) ศึกษา ความ
เป็นไปได้ของการจัดจ าหน่ายภาพยนตร์ผ่านการดาวน์โหลดทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ผล
วิจัยพบว่า เพศหญิงมีความต้องการการบริการภาพยนตร์บนอินเทอร์เน็ต มากกว่าเพศชาย 

1.2 อายุ  ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการ Netflix ไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องด้วยสังคมในยุคปัจจุบันเป็นสังคมออนไลน์ 
ท าให้ทุกช่วงอายุสามารถเข้าถึงเครือข่ายออนไลน์ได้อย่างเท่าเทียม รวมถึงการให้บริการของ 
Netflix เน้นด้านความบันเทิงจึงสามารถดูได้ทุกวัย โดยอ้างอิงตามกลุ่มที่ได้ท าการส ารวจมา  และ
เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เป็นเรื่องใหม่ จึงไม่พบงานวิจัยเกี่ยวกับ Netflix โดยเฉพาะ ผู้วิจัยจึงเทียบ
กับงานวิจัยที่มีลักษณะสินค้าเป็นรูปแบบออนไลน์ และ ระบบสตรีมมิ่งที่คล้ายกัน พบว่าสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ปิยมาภรณ์ ช่วยชูหนู (2559) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
ผ่านทางสังคมออนไลน์ ผลวิจัยพบว่า ผู้บริโภคที่มีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ด้านอายุ ที่แตกต่าง
กัน มีการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางสังคมออนไลน์ไม่ต่างกัน 

1.3 สถานภาพสมรส ผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีการตัดสินใจ
ใช้บริการ Netflix แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยผู้บริโภคที่มีสถานภาพ



  87 

โสด มีการตัดสินใจใช้บริการ Netflix มากกว่า ผู ้บริโภคที่มีสถานภาพสมรส หรือ อยู ่ด้วยกัน 
เนื่องจาก การใช้ชีวิตของคนโสด และ คนที่แต่งงานแล้ว มีความแตกต่างกัน ในแง่ของเวลา โดยที่
คนโสดมักจะมีเวลาให้ตัวเองมากกว่า จึงสามารถใช้เวลากับตัวเองได้เป็นเวลานาน ซึ่งการรับชม
ภาพยนตร์หรือซีรีส์นั้น มักใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง และเมื่อพิจารณาในแง่ของการใช้ชีวิต คนที่
โสดมักเหงากว่าคนที่มีคู่ ซึ่งเป็นเหตุผลให้ ต้องการหาสื่อที่ช่วยคลายเหงา และเมื่อพิจารณาการ
อยู่เป็นครอบครัวของคนที่สมรสแล้ว มักมีเด็กอยู่ในบ้าน คนที่เป็นผู้ปกครองอาจจะกังวลในเรื่อง
ของเนื้อหาในการน าเสนอภาพยนตร์ที่มีเนื้อหารุนแรง ไม่เหมาะสมกับเด็ก ซึ่งพบว่าสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กีรติ ศรีปราโมช (2560) ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีและการใช้บริการทีวีออนไลน์  : 
ศึกษาเปรียบเทียบ Netflix กับ Iflix ผลวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพ โสด มีทัศนคติต่อ
การบริการออนไลน์ การรับรู้ถึงการใช้งานง่าย การรับรู้ถึงประโยชน์ การรับรู้ถึงความเชื่อมั ่น
ไว้วางใจ มากกว่า สถานภาพสมรสแล้ว 

1.4 ระดับการศึกษา ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้
บริการ Netflix แตกต่างกัน ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี มีการตัดสินใจใช้บริการ 
Netflix แตกต่างกับผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
โดย ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี มีการตัดสินใจใช้บริการ Netflix มากกว่า
บริโภคที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี เนื่องจาก นักศึกษาที่ยังไม่จบการศึกษา อาจมีเวลาในการ
รับชมสื่อบันเทิงในรูปแบบภาพยนตร์สตรีมมิ่งที่มากกว่า บุคคลที่ท างานแล้ว โดยส่วนหนึ่งอาจพัก
อยู่กับเพื่อนในหอพักของมหาวิทยาลัย จึงส่งผลให้ง่ายต่อการตัดสินใจซื้อแพ็คเก็จ เนื่องจากมีคน
ช่วยหารค่าใช้จ่าย เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ลินี ธเนศศรียานนท์ (2559) ศึกษา 
“พฤติกรรมการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เพื่อประโยชน์และความพึงพอใจของ 
ผู้ชมภาพยนตร์ (ที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ Social Media)” พบว่า การเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์ ด้าน 
ภาพยนตร์ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อมวลชน ด้านภาพยนตร์ ที่
แตกต่างกัน และ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิตาภา จุลเสนีย์ (2553) ศึกษา ความเป็นไปได้ของ
การจัดจ าหน่ายภาพยนตร์ผ่านการดาวน์โหลดทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ผลวิจัยพบว่า ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย และ ระดับอนุปริญญา/อาชีวศึกษา มีความต้องการ การบริการภาพยนตร์
บนอินเทอร์เน็ต มากกว่า ระดับการศึกษาปริญญาตรี 

1.5 รายได้ ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการ Netflix 
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจาก  Netflix มีราคาแพ็คเก็จส าหรับ
สมาชิก เป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคหลายหลายตามความชอบ และตามลักษณะการใช้งาน โดย
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ค่าบริการมีราคาถูกและจ่ายเป็นรายเดือน เมื่อค านวณแพ็คเก็จเริ่มต้น 280 บาท เฉลี่ยต่อ1วัน ไม่
ถึง 10 บาท จึงไม่ส่งผลกับระดับรายได้มากนัก พบว่าสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยมาภรณ์ ช่วยชู
หนู (2559) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางสังคมออนไลน์ ผลวิจัยพบว่า 
ผู้บริโภคที่มีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ด้านรายได้เฉลี่ย ที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน
ทางสังคมออนไลน์ไม่ต่างกัน 

2. ส่วนประสมทางการตลาด 4C’s 
ส่วนประสมทางการตลาด 4C’s ได้แก่ ด้านความต้องการของผู้บริโภค, ด้านการ

สื่อสาร, ด้านความสะดวกในการซื้อ และ ด้านต้นทุนของผู้บริโภค มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้
บริการ Netflix ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 32.7 เนื่องจาก  ส่วนประสม
ทางการตลาด4Cs เป็นปัจจัยที่ยึดเอาผู้บริโภคเป็นหลักส าคัญ ซึ่งเหมาะกับผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน
ที่ชอบค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเอง และเชื่อการโฆษณาของผู้ประกอบการน้อยลง เชื่อข้อมูลของคน
ในโลกออนไลน์มากขึ้น พบว่าสอดคล้องกับงานวิจัยของ กีรติ ศรีปราโมช (2560) ศึกษาการยอมรับ
เทคโนโลยีและการใช้บริการทีวีออนไลน์ : ศึกษาเปรียบเทียบ Netflix กับ Iflix ผลวิจัยพบว่า เมื่อ
ผู้ใช้บริการรับรู้ถึงความเสี่ยงของบริการนั้นมีน้อยเทคโนโลยีนั้นปลอดภัยต่อข้อมูลส่วนตัว จะท าให้
มี เกิดความต้ังใจใช้บริการมากขึ้นตามไปด้วย และ สอดคล้องกับงานวิจัยของ นฤมล ยีมะลี 
(2560) ศึกษาการรับรู้ความง่ายต่อการใช้งาน การรับรู้ประโยชน์ และการสื่อสารแบบปากต่อปาก
ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-word of Mouth) ที่มีอิทธิพลต่อความต้ังใจใช้บริการแอปพลิเคชันชม
ภาพยนตร์ และซีรีส์ของผู้บริโภคกลุ่ม Gen Y ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ผลวิจัยพบว่า การรับรู้
ความง่ายต่อการใช้งานส่งผลต่อความต้ังใจแอปพลิเคชันชมภาพยนตร์ และซีรีส์ และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อัจฉริยา ทุ่งแจ้ง (2560)  ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกรับชมรายการ
ผ่านทางสื่อออนไลน์ ผลวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านช่องทางการน าเสนอส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
รับชมรายการผ่านทางสื่อออนไลน์อย่างมีนัยส าคัญ โดยสามารถอธิบายได้ว่า การที่ผู้บริโภค/ผู้ชม
สามารถรับชมรายการ ได้ทุกที่ทุกเวลา ง่าย ไม่ยุ่งยาก และสะดวก มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรับชม
รายการผ่านทางสื่อออนไลน์ 

3. ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ  
ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ ได้แก่ ด้านพักผ่อนหรือหลีกหนี , ด้าน

เข้าสังคม, ด้านยืนยันตัวตน, ด้านข้อมูล และ ด้านบันเทิง ผลวิจัยพบว่า ด้านบันเทิง, ด้านข้อมูล 
และ ด้านพักผ่อนหรือหลีกหนี มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Netflix ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร คิดเป็น ร้อยละ 31.0 เนื่องจาก ภาพยนตร์และซีรีย์ที่มีในรายการของ Netflix นั้น 
มักเป็นเรื่องราวที่เน้นให้ความบันเทิง และ มีการสอดแทรกแง่ คิดต่างๆเอาไว้ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่ง ที่
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ท าให้ผู้บริโภคเกิดความประทับใจ พบว่า สอดคล้องกับงานวิจัยของ กอบกูล จันทรโคลิกา (2553) 
ศึกษาการเลือกชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์และความคาดหวังจากการชมภาพยนตร์ไทย ผลวิจัย
พบว่า พฤติกรรมการชมภาพยนตร์ของกลุ่มตัวอย่าง สอดคล้องกับ ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และ 
ความพึงพอใจ (Uses and Gratifications) โดยที่ผู้ชมจะเลือกชมภาพยนตร์ประเภทที่ตอบสนอง 
ความต้องการหรือวัตถุประสงค์ในการเข้าชม ซึ่งผู้ชมภาพยนตร์จากกลุ่มตัวอย่างโดยส่วนใหญ่มี 
วัตถุประสงค์ในการชมภาพยนตร์เพื่อความบันเทิงมากที่สุด และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พริมา 
ภิญโญลาภะ (2560) ศึกษาอิทธิพลของการท าการตลาดแบบเนื้อหา (Content Marketing) ที่มีผล
ต่อการตัดสินใจใช้บริการ Netflix ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลวิจัยพบว่า ผู้บริโภค 
มักจะนึกถึงการดูภาพยนตร์ ซีรีย์รายการทีวีต่าง ๆ ผ่านบริการ Streaming เมื่อต้องการพักผ่อน
หรือผ่อนคลายเสมอ  

ส่วนตัวแปร ด้านเข้าสังคม และ ด้านยืนยันตัวตน ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้
บริการ Netflix ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก การเล่าเนื้อหาในภาพยนตร์ มักจะ
เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ ไม่นิยมน ามาสนทนาในชีวิตประจ าวัน เพราะเป็นการเปิดเผยเนื้อหาส าคัญ 
ซึ่งอาจท าให้คนที่รับฟังไม่พอใจ และเนื่องจากรายการใน Netflix มีความหลายหลายของประเภท
รายการ ทั้ง ภาพยนตร์ ซีรีย์ รายการทีวี เรียลลิต้ี สารคดี และ การ์ตูน ซึ่งผู้บริโภคหนึ่งคน อาจมี
ความชอบที่หลากหลาย และ ดูหลายๆประเภทของรายการ ในช่วงเวลา และอารมณ์ที่ต่างกันไป 
ณ ขณะนั้น ส่งผลให้ ด้านการยืนยันตัวตน อาจจะไม่สามารถแสดงออกมาได้ชัดมากนัก  
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 

ผลจากการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Netflix ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้ 

1. Netflix หรือ ผู้ให้บริการวิดิโอสตรีมมิ่งรายอ่ืนๆ ควรท าการสื่อสารทางการตลาด 
โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเพศหญิง มีสถานภาพโสด โดยมีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี 
เพื่อทางผู้ประกอบการจะได้สามารถจัดท าแผนการตลาดให้เหมาะสม สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย
มากที่สุด 

2. ด้านส่วนประสมทางการตลาด 4C’s ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Netflix 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะแต่ละด้าน ซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มระดับ
การตัดสินใจใช้บริการ Netflix ของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น ดังนี้ 
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2.1  ด้านความต้องการของผู้บริโภค Netflix หรือ ผู้ให้บริการวิดิโอสตรีมมิ่งราย
อ่ืนๆ ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการ โดยเน้นคุณภาพของสินค้าและบริการเป็น
หลัก เช่น ความคมชัดของภาพและเสียงในการรับชมภาพยนตร์ , ความรวดเร็วในการเข้าถึง
รายการ, และความสะดวก ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน เพื่อปรับให้เข้ากับสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการมากที่สุด 
เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านความต้องการของผู้บริโภค มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้
บริการ Netflix ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมากที่สุด 

2.2 ด้านการสื่อสาร Netflix หรือ ผู้ให้บริการวิดิโอสตรีมมิ่งรายอ่ืนๆ ควรให้
ความส าคัญกับการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายโดยตรง และมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารเพื่อ
สามารถแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที  เช่น การส่งข้อความขอความช่วยเหลือผ่าน
แอพพลิเคชั่น การมีสายด่วนฉุกเฉินให้ลูกค้าที่ใช้บริการ 24 ชั่วโมง เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้
ที่ใช้บริการ เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านการสื่อสารมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ 
Netflix ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.3 ด้านความสะดวกในการซื้อ Netflix หรือ ผู้ให้บริการวิดิโอสตรีมมิ่งรายอ่ืนๆ 
ควรพัฒนาปรับปรุงช่องทางการจ าหน่ายเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการให้มากที่สุด  โดย
ช่องทางการช าระค่าบริการควรจะ รวดเร็ว ไม่ซับซ้อน เช่นจากที่ต้องช าระผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น 
เพิ่มเป็นสามารถช าระในร้านสะดวกซื้อได้ทุกที่  เป็นต้น นอกจากนี้  ควรให้ผู้บริโภคสามารถ
ปรับเปลี่ยนแพคเก็จได้ด้วยตัวเองทุกที่ทุกเวลา เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านความสะดวก
ในการซื้อมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Netflix ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.4 ด้านต้นทุนของผู้บริโภค Netflix หรือ ผู้ให้บริการวิดิโอสตรีมมิ่งรายอ่ืนๆ ควร
จัดแพคเก็จที่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้ โดยให้ผู้บริโภคมีการรับรู้ว่า ราคามีความคุ้มค่า 
เมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าที่ใช้ทดแทนกันได้ และ มีการต้ังราคาเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค 
เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านต้นทุนของผู้บริโภคมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ 
Netflix ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ 
Netflix ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะแต่ละด้าน ซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่ม
ระดับการตัดสินใจใช้บริการ Netflix ของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น ดังนี้ 

3.1 ด้านบันเทิง Netflix หรือ ผู้ให้บริการวิดิโอสตรีมมิ่งรายอ่ืนๆ ควรมีการวางแผน 
หารือกับฝ่ายติดต่อซื้อหนังลิขสิทธิ์กับค่ายหนังใหม่ๆที่มีหลากหลายมากขึ้น นอกจากนี้ ยังต้อง
พัฒนาเนื้อหาใหม่ๆ และสร้างภาพยนตร์ของNetflix เอง ให้เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน เพิ่ม
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เทคนิคพิเศษของภาพและเสียง ให้เกิดความต่ืนเต้น และเกิดความประทับใจ ต่อผู้รับชมภาพยนตร์ 
เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า ด้านความบันเทิง มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Netflix ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มากที่สุด 

3.2 ด้านข้อมูล Netflix หรือ ผู้ให้บริการวิดิโอสตรีมมิ่งรายอ่ืนๆ ควรมีการเพิ่ม
รูปแบบรายการอ่ืนๆ นอกจาก ภาพยนตร ์และซีรีส์ต่างๆ เช่น รายการสารคดี, รายการเด็ก, รายการ
ข่าว, รายการประวัติศาสตร์ทั่วโลก และรายการอ่ืนๆ ที่ช่วยเพิ่มพูนความรู้ และเกิดประโยชน์ ให้แก่
ผู้ใช้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถน าความรู้ที่ได้ มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันและเรียนรู้เข้าใจ 
ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคม เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า ด้านข้อมูล มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้
บริการ Netflix ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.3 ด้านพักผ่อน หรือ หลีกหนี Netflix หรือ ผู้ให้บริการวิดิโอสตรีมมิ่งรายอ่ืนๆ 
ควรให้นักการตลาด วางแผนการสื่อสารทางการตลาด กับกลุ่มเป้าหมาย ไปในแง่มุมเรื่อง คุณค่า 
และ ประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับเมื่อใช้บริการNetflix หรือ ผู้ให้บริการวิดิโอสตรีมมิ่งรายอ่ืนๆ 
โดยเฉพาะด้านการพักผ่อน เช่น ผู้บริโภคจะคลายเครียดจากการเรียนหนังสือ หรือการท างาน การ
ท าให้ลืมปัญหาที่เกิดขึ้นไปได้ในขณะที่ใช้บริการ เป็นต้น เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า ด้านพักผ่อน
หรือหลีกหน ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Netflix ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Netflix ของผู้บริโภค ใน
ลักษณะการเปรียบเทียบระหว่าง การรับชมผ่านการใช้บริการ Netflix กับ การรับชมฟรีผ่านเว็บไซต์
ทั่วไป เพื่อน าผลการศึกษามาเปรียบเทียบกัน เพื่อช่วยในการวางแผนการตลาด และวางต าแหน่ง
ส่วนประสมทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.  ควรขยายการศึกษาให้ครอบคลุมผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในจังหวัดอ่ืนๆด้วย เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่เป็นภาพรวมของประเทศมากขึ้น และสามารถน าผลทีได้มาพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดได้
อย่างครอบคลุม 

3. ควรศึกษาปัจจัยอ่ืนๆ เช่น พฤติกรรมการใช้บริการ, ความถี่ในการรับชม, ช่วงเวลาที่
รับชม, ค่านยิม, รูปแบบการด าเนินชีวิต และด้านจิตวิทยา เป็นต้น ที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ทราบถึง ปัจจัยอ่ืนๆที่อาจมีอิทธิพลต่อการใช้บริการ Netflix 
ที่ชัดเจนขึ้น 
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4. ควรศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจ ที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการ Netflix กับ ผู้ที่ไม่เคยใช้
บริการ Netflix ว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่ เพื่อใช้ในการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสม 

5. ควรมีการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ ทั้งการสัมภาษณ์ จัดกลุ่ม Focus Group เกี่ยวกับ 
ความต้องการในด้านตัวผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค เพื่อที่จะได้ข้อมูลเชิงลึกที่มีรายละเอียดมากขึ้น ท่ี
จะน าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภค และ วางแผน
การตลาดได้ชัดเจนขึ้น 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Netflix ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 
ความส าคัญ 

 งานวิจัยนี้จัดท าขึ้นเพื่อศึกษาปัจจัยต่างๆที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ 
Netflix ซึ่งผลวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนและพัฒนาการตลาดให้กับธุรกิจภาพยนตร์
ทั้ งในรูปแบบเดิมที่ฉายในโรงภาพยนตร์และรูปแบบใหม่ ที่ ให้บริการบนระบบสตรีมมิ่ง
(Streaming) รวมถึงสามารถน าผลวิจัยที่ได้มาปรับใช้กับธุรกิจที่ให้บริการออนไลน์ในรูปแบบอ่ืนๆ
ได้ 
 แบบสอบถามนี้ มีด้วยกัน 4 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนที่ 2 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 4Cs 
ส่วนที3่ ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ (จากการรับชมภาพยนตร์และซีรีย์) 
ส่วนที่ 4 ข้อมูลการตัดสินใจใช้บริการแพ็คเก็จของ Netflixของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………   
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย ✓ลงหน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุด 
1. เพศ 

◻ 1. ชาย     

◻ 2. หญิง 
2. อายุ 

◻ 1. 20 - 29 ปี    

◻ 2. 30 - 39 ปี  

◻ 3. 40 - 49 ปี 

◻ 4. ต้ังแต่ 50 ปีขึ้นไป    
3. สถานภาพสมรส 

◻ 1. โสด/หย่าร้าง/หม้าย   

◻ 2. สมรส/อยู่ด้วยกัน 

◻ 3. หย่าร้าง/หม้าย 
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4. ระดับการศึกษา 

◻ 1. ต่ ากว่าปริญญาตรี  

◻ 2. ปริญญาตรี 

◻ 3. สูงกว่าปริญญาตรี 
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

◻ 1. ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 20,000 บาท  

◻ 2. 20,001 - 30,000 บาท   

◻ 3. 30,001 - 40,000 บาท 

◻ 4. 40,001 บาทขึ้นไป 
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ส่วนที่ 2 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 4Cs 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย ✓ลงในช่องที่ตรงกับระดับการรับรู้ตามความรู้สึกของท่านมาก
ที่สุด 
 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 
4Cs 

ระดับความส าคัญ 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

ความต้องการของผู้บริโภค 
(Customer)      
1. ท่านต้องการรายการมีความหลากหลาย 
เช่น ภาพยนตร์  
ซีรีย์ วาไรตี้โชว ์      

2. ท่านต้องการความสดใหม่ของรายการ      
3. ท่านต้องการความรวดเร็วในการเข้าถึง
รายการ      
4. ท่านต้องการฟังก์ชั่น  ท่ีสามารถแนะน า
รายการท่ีตรงกับความสนใจของท่านได้      
5. ท่านต้องการความสะดวก ใช้งานง่ายไม่
ซับซ้อน       
6. ท่านต้องการความคมชัดของภาพและเสียง
ในการรับชมภาพยนตร์และซีรีส ์      

ต้นทุนของผู้บริโภค (Cost)      
1. ท่านต้องการความคุ้มค่าในการช าระ
ค่าบริการ เมื่อเทยีบกับการใช้งาน      
2. ท่านต้องการราคาที่หลากหลาย เพื่อเป็น
ทางเลือกให้กับผู้ใช้บริการ      

3. ราคาเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค      
4.  ราคามคีวามคุม้คา่ เมื่อเทียบกับสินค้าที่ใช้
ทดแทนกันได ้      
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ปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาด 4Cs 

ระดับความส าคัญ 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

ความสะดวกในการซื้อ 
(Convenience)      
1. ท่านต้องการช่องทางการช าระ
ค่าบริการ ที่ง่าย รวดเรว็ ไม่ซับซอ้น      
2. ให้อิสระแก่ผู้ใช้บรกิาร ในการซื้อ และ 
ปรับเปล่ียนแพ็คเกจ็ได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่าน
ช่องทางการให้บริการตา่งๆ      
3.  ให้อิสระแก่ผู้ใช้บริการ ในการยกเลิก
แพ็คเกจ็ได้ ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านชอ่ง
ทางการให้บริการตา่งๆ      

การสื่อสาร (Communication)      
1. การได้รับข่าวสารโดยตรง จากผู้
ให้บริการอยูเ่สมอ      
2. การพบเห็นโฆษณารายการใหม่ๆผ่าน
ส่ือสาธารณะ      
3. ท่านต้องการ ค้นหาข้อมูล ทั้งข้อดี 
ข้อเสียตา่งๆ  ในเรื่องการใช้บริการได้      
4. เมื่อเกิดปัญหาจากการใช้บริการ ท่าน
ต้องการโทรศัพท์สอบถามกับพนกังานได้
โดยตรง      
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ส่วนที3่ ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ (จากการรับชมภาพยนตร์และซีรีย์) 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย ✓ลงในช่องที่ตรงกับระดับการรับรู้ตามความรู้สึกของท่านมาก
ที่สุด 

 

การใช้ประโยชน์และความพึง
พอใจ 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

(5) 
เห็นด้วย 

(4) 
ไม่แน่ใจ 

(3) 
ไม่เห็นด้วย 

(2) 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

(1) 
ด้านพักผ่อนหรือหลีกหนี 
(Escape)      
1. ท่านชมภาพยนตร์ หรือซีรีย์ 
เนื่องจากต้องการคลายเครียด จาก
การเรียน หรือท างาน      
2. การชมภาพยนตร์หรือซีรีย์ ท าให้
ท่านลืมปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจ าวันได้ชัว่ขณะ      

3. การชมภาพยนตร์หรือซีรีย์ ท าให้
เกิดจินตนาการท่ีไม่สิ้นสุด      
ด้านเข้าสังคม (Social 
Interaction)      
1. ท่านสามารถน าภาพยนตร์หรอืซีรีย์
ที่ได้ดู มาใช้เป็นหวัข้อสนทนากับเพื่อน
และบุคคลอื่น      
2. ท่านโพสต์ หรือ แสดงความคดิเห็น
เกี่ยวกับ ภาพยนตร์หรือซีรีย์ที่เคยดู 
ผ่านทางสังคมออนไลน์ เช่น 
facebook, twitter      
3. ท่านได้รับความสนใจจากบุคคล
รอบตัว เมื่อพดูคุยเกี่ยวกับเนื้อหาของ
ภาพยนตร์หรือซีรีย์ที่ไดด้ ู      

 



  103 

 

การใช้ประโยชน์และ
ความพึงพอใจ 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

(5) 
เห็นด้วย 

(4) 
ไม่แน่ใจ 

(3) 
ไม่เห็นด้วย 

(2) 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

(1) 
ด้านยืนยันตัวตน 
(Identify)      
1. ท่านคิดว่าการเลือกรับชม
ภาพยนตร์และซีรีย์ ประเภท
ต่างๆ เป็นส่ิงที่ชว่ยบ่งบอก
ลักษณะนิสัยได ้      
2. การเลือกรับชมภาพยนตร์
และซีรีย์ แต่ละประเภท เป็น
ส่ิงที่ช่วยบง่บอกความสนใจ
ส่วนบุคคลได ้      
3. ท่านมีความเห็นวา่ 
บุคคลภายนอกสามารถบ่ง
บอกนิสัยของท่านได้ จากการ
เลือกรับชมภาพยนตร์และซี
รีย์ประเภทต่างๆ      
ด้านข้อมูล (Inform & 
Educate)      
1. ท่านได้รับความรู้และ
ประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการ
รับชมภาพยนตร์และซีรีย ์      
2. ท่านสามารถแสวงหา
ข้อมูลท่ีต้องการ ได้จากการ
รับชมภาพยนตร์และซีรีย ์      
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การใช้ประโยชน์และ
ความพึงพอใจ 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

(5) 

เห็นด้วย 
(4) 

ไม่แน่ใจ 
(3) 

ไม่เห็นด้วย 
(2) 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

(1) 
3. ท่านสามารถน าประโยชน์ที่
ได้จากการรับชมภาพยนตร์
และซีรีย์มาปรับใชใ้น
ชีวิตประจ าวันได ้      
4. ท่านเกดิความเข้าใจ
เรื่องราวตา่งๆ ท่ีเกิดขึ้นใน
สังคมเพิม่ขึ้น จากการรับชม
ภาพยนตร์และซีรีย ์      

ด้านบันเทิง (Entertain)      
1. ท่านได้รับความสนุกสนาน 
เพลิดเพลิน ในขณะชม
ภาพยนตร์และซีรีย ์      
2. ท่านรู้สึกตื่นเต้นจากเนื้อหา 
เทคนิคพิเศษของภาพและ
เสียง ในขณะชมภาพยนตร์
และซีรีย ์      
3. ท่านเกดิความประทับใจ 
และมีอารมณ์รว่มไปกับ
เนื้อหาในภาพยนตร์และซีรีย์      
4. ท่านได้รับประสบการณ์
แปลกใหม่จากการรับชม
ภาพยนตร ์      
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ส่วนที่ 4 ข้อมูลการตัดสินใจใช้บริการแพ็คเก็จของ Netflixของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย ✓ลงในช่องที่ตรงกับระดับการรับรู้ตามความรู้สึกของท่านมาก
ที่สุด 

การตัดสินใจใช้ Netflix 
ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

(5) 
เห็นด้วย 

(4) 
ไม่แน่ใจ 

(3) 

ไม่เห็น
ด้วย 
(2) 

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง

ยิ่ง 
(1) 

การตระหนักถึงปัญหา      

1. ท่านมีความสนใจใช้บริการแพ็คเกจ็ของ
Netflix เมื่อเห็นโฆษณาผา่นส่ือตา่งๆ 

     

2. ท่านมีความสนใจใช้บริการแพ็คเกจ็ของ
Netflix เนื่องจากสามารถรับชมได้ทุกที่ ทุก
เวลา       

3.  ท่านมีความสนใจใช้บริการแพ็คเกจ็ของ
Netflix เมื่อมีบุคคลอื่นแนะน า 

     

4. ท่านมีความสนใจใช้บริการแพ็คเกจ็ของ
Netflix เนื่องจากไม่มีเวลาไปดูภาพยนตรใ์น
โรงหนัง      

5. ท่านมีความสนใจใช้บริการแพ็คเกจ็ของ
Netflix เนื่องจากกิจกรรมส่งเสริมทางการ
ตลาดอื่นๆ      
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การตัดสินใจใช้ Netflix 
ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ระดับความคิดเห็น 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

(5) 
เห็นด้วย 

(4) 
ไม่แน่ใจ 

(3) 

ไม่เห็น
ด้วย 
(2) 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

(1) 
การค้นหาข้อมูล      
1. ท่านหาข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจก่อนการใช้บริการNetflix      
2. ท่านสอบถามข้อมูลเกีย่วกับ
บริการของNetflixเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจซื้อ จากบุคคลที่รู้จกัหรือ
ใกล้ชิด      
3. ท่านหาข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจซื้อ จากบทความ และ
กระดานสนทนาทางอินเตอร์เนต็      
4. ท่านมีการทดลองใช้ก่อนการ
ตัดสินใจซื้อบริการของNetflix      
การประเมินทางเลือก      
1. ท่านมีการวิเคราะหค์ุณสมบัติ ข้อดี
ข้อเสีย ของบริการแพ็คเก็จของ
Netflix แต่ละรายการ      
2.ท่านมีการเปรียบเทียบข้อมูลแพ็ค
เก็จของNetflix กับ บริการวดิิโอสตรีม
มิ่งแบรนด์อื่นๆ ก่อนการตดัสินใจซื้อ      
3.ท่านมีการเปรียบเทียบราคาค่า
แพ็คเกจ็ของNetflix กับ แบรนด์อื่นๆ 
ก่อนการตดัสินใจซื้อ      
4. ท่านมีความเชื่อถือต่อNetflix เมื่อ
เทียบกับ บริการวิดิโอสตรีมมิ่งแบ
รนด์อื่นๆ      

 
 
 



  107 

การตัดสินใจใช้ Netflix 
ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ระดับความคิดเห็น 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

(5) 
เห็นด้วย 

(4) 
ไม่แน่ใจ 

(3) 

ไม่เห็น
ด้วย 
(2) 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

(1) 
การตัดสินใจใช้บริการ      
1. ท่านตัดสินใจใช้Netflix จากขอ้มูล
ที่ได้รับจากการแนะน า 
ของเพื่อนและคนรูจ้ัก      
2.ท่านตัดสินใจใช้แพ็คเกจ็ของNetflix 
โดยค านงึถึงราคาเป็นหลัก      
3.ท่านตัดสินใจใช้แพ็คเกจ็ของNetflix 
โดยค านงึถึงความคุ้มคา่ที่ได้รับจาก
การรับชมภาพยนตร์และซีรีส ์      
4. ท่านตัดสินใจใช้แพ็คเก็จของ
Netflix ด้วยการศึกษาหาข้อมูลดว้ย
ตนเอง      

 
 
--------------------------------------------------------------------------จบแบบสอบถาม--------------------------------------------------------------- 
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ภาคผวก ข 
หนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญ 
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